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Met rerwijzing naar het rapport J 797/80, d.d. 12-12-80
wordt u thane bericht, dat oawtreeka 7-4-81 waderom een
aantal mlnistiokera warden aangeplakt in de HS-Stationatimnal
te BEVERWIJK.

Het betraft hier wear stickers van:
"OSL-STICHTTJT6M
(Toor politieke bewustwording en Oud Strijders en
Construotlaf Jong Hederland.)
Poatbus 160
2650 AD BERKEL en RODEKRIJS."

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Evaluatie: Datun bericht : 25-11-80 Bijlage(n): 1.

GEMEENTEPOLITIE

INLICHTINGENDIENST

P 797/80.nummer:
datum : 12-12-80

e

1528G43
d.tu. 240EC198G
Co

b. d.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage,

Betreft:
Activiteiten van de
OSL-STIOHTINGEN te
BERKEL en RODENRIJS.

Op 25-11-80 v/erden een aantal mini-stickers aangeplakt
in de NS-stationstunnel te Beverwijk.

Het betreft een sticker van de :
"OSL-STICHTINGEN (voor politieke bewustv/ording en

Oud-Strijders Legioen en
Constructief Jong Nederland.)

Postbus 160
2650 AD BEIIKEL en RODENRIJS."
Cndermeer komt er op de volgende tekst voor:
"Op u zijn door de Sov^et-Unie
hond.erden SS 20 raketten gericht.
VERZEKEilT UW VRIJHEID
Maak de NAVO sterk
ook met KERNWAPENS." en
"Yraag een proefmap aan voor f 5. GIRO 16880.y

AlB bijlage ^/ordt een exemplaar bijgevoegd.

ID.

1) Tenzij andere rubrieering verexst.
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Door bet kind-voor hat kind
Een landelijke enquftta zau uhwijzen, dat zeker 90% van de Nederlandsa bevofting eft
overtuigd is. del de opfarongst uit de teestagen op kindarpestzageb) uhskihend en afleen tea
goede komt aan geestelijk en lichameKjk gehandicapte kinderen. Zeker 16% weet niet
beter, of net is bestemd voor bet Nederiandse gehandicapte kind.
Bezien we de poster, die op de achterrijde van da bestedingsverentwoording 1979/M is
afgedrukt. dan zien we allemaai ptaaljes van kinderen. In opvallend rood staat ar gadrakt: ^ ,Oi
"kinderen helpen. Gehikkig luuwen we eft jaar meer kinderen helpen. (...) En omdat
kinderen het hart van da kindanegel-actie vormen, kunnen we zeggen: kinderen helpen
kinderen".
Precies hot beeld dat we van het NCK hadden.
Precies hot beeld dat bet NCK want, dat we blijven vormen.

Kindeipostzegels
tijn niet meer wat ze lijken
Honderden onderwijzen hebben ook dit jaar wcer een
aandoenlijk verhaaltje afgestoken, over al die kinderen
die blind, doof, verlamd of geestelijk gehandicapt zijn. Ze
werkten op het gemoed van hun lecrlingen om voor hun
minder bedeelde leeftijdgenoten zoveel mogeujk
postzegels en prentkaarten te verkopen.
Vele tientalten dames dachten onverdacht zuiver sociaal
werk te doen, door in postkantoren NCK-matcriaal aan
de man te brengen.
Ze konden over de bestedingsverantwoordingen
beschikken, maar die lazen ze niet, of met grondig
genoeg.
Of ze wisten niet, wat achter de beaaming van een
begunstigde schuilging.
Zo wisten ze inderttyd niet wat 'Tejater Teneter" was of
deed, dat ook een ton mocbt opmaken. Zo leek de naam
"Anne Frank Stichting" (zie Sta-Vast, mei 1979) van
onaantastbare reinheidL 't zou dus wel goed zijn.

' tiding 1979/80
/11.800.000.- was de opbrengst van 1979, dank zij de
PTT, de scholen en de sociaalvoelende dames in de
postkantoren.
"Gelukkig kunnen we daardoor weer meer kinderen

/• helpen", zegt het Nederlands Comiti voor
Kinderpostzegeb.
In werkeujkheid ging er, ondanks de staging met

. /1.720.000,-, minder naar gehandkapte kinderen,
terwijl iedereen denkt dat alles, en direct, ten goede komt
aan die groepering. Die mening wordt bevestigd door de
tekst in een propaganda-folder. We tezen daar onder de
kop " Volgens welke criteria?", dat het NCK projecten
steunt, gericht op directe hulp aan kinderen die
bijzondere zorg behoeven (lichamelijk of geestelijk
gehandicapten; jongeren die binnen of buiten hun

gebruikelijke milieu met moeiUjkheden opgroeien) en
verder is er weer sprake in de tekst van "gehandicapte
kinderen" en "gehandicaptenzorg". We weten dat
allemaal al en worden daardoor stechts gesterkt in onze
overtuiging, dat het NCK doet, wat zowat heel Nederland
verwacht.
En er wdrden bijdragen gegeven aan een aanaenljjk
aantal doelen, die door de criteria worden gedekt.
Maar neemt u nu de bestedingsverantwoording erbij.
Vindt u dat kruisverenigingen aan de criteria voldoen?
Werkgroep Uruguay? Aankopen van kantoorinventaris?
Een film van het IKON over vandalism*?
Let wd, Uer tdstn geen epvattfegn, het gaat w ofat «•
of bet dod verwwpeUJk b ft nor aanvMidbMr. we
pnten aver KinderpMtMHb <• ntft •»

een CRM-flnaal of Telebfafo.

Wat zou u or van zeggon ate we In Nederland jaariijks
werden overgehaald om aorios pottzegote te kopen,
waarvan de toeslag voor eon deel zou worden
besteod aan "het verbeteran van de kwallteh van do
samenleving" en aan "mondial* bewustwording"?
Hoeveel zegels zou u kopen, ate u wist dat de
meeropbrengst mode weed besteed aan
klnderopvangcentra In optoidingBkannpon voor
terroristen, aan drukwertt van hat "lnterkerkel|k
Vredesberaad" en aan salarissen van mandstiache
sociologen om hun heitowertc in oponbare scholen te
verncnten?
Zou u uw kinderen laten inachakelen om bestellingen
op te nemen?
Zou u, mevrouw, daarvoor achtar een tafel in het
poatkantoor gaan zitten?
Maar het gebeurt wel. Het gebeurt op grote achaal.

katera TM Sta-Vaat, potttfek opintoMad van do OSL-SdcMfagm []anmril981] lyiivcrkrUtbMrdoMr
viiig T«a/ S,- [hid. porto] voor 10 exoapbuen en van/ IS,- voor 50 exeniplaren [tstd. potto]

op (In 32.92.700 t.n.v. OSL-Venendbiili te CapcOe a/d Daad. GnteK aurtmlka te overief net bet
Secretariat, td. 01891-6066. [Vraag «ea praefmap, ind. pradnanunet STA-VAST, aan vow/ S,-].
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Geen "benefit of the doubt"
We leven In een pkiriforme maatschappij, waarin
varachHIende denkbeekten leven, ook ten aanzien
van hulpvertening . De polarisatie door links heeft
dun verachWen veracherpt en toegesptot. Met NCK
wil nu beweren dat net daardoor niet mogeljk Is dat
iederaen voor 100% met ALLE projekten zal kunnen
instemmen.
Dat is nu juist waar de protesten uit voort komen.
Prinaen atah het voor of 95% van net geld een
bestemming krijgt waarmee men zfch wel kan
verenigen en vraagt daarom voor de reaterende 5%
de 'benefit of the doubt. Het NCK wH biykbaar niet
inzien dat het juist deze kwadefHosofie is, waardoor
protesten ontstaan. Directeur Prinaen doet het
voorkomen of de protesten urtshihend zijn gericht
tegen het feft dat groepen worden beguratfgd die
rich berig houden met de jeugd, ouder dan 17 jaar.
Hij doet het ook voorkomen of het stechts wat
protesten betreft van een "aantal zegelkopers" die
via ingezonden brieven een waarschuwende vinger
verheffen.
De werkelijkhaid to, dat heel wat meer dan 5% naar
onaanvaardbare doeten gaar en dat protesten,
betreffende begunstiging van het I.K.V. om maar
iets te noemen, wet degeHjk met politiek te maken
hebben, hoe handig dhr. Prinaen dergeHjke Kerns
door verzwijging ook tracht te omzeiton. Op de
pubGkaties van het NCK staat ook nog vermekJ, dat
het verdeNngapton wordt goedgekeurd door de
Minister van Cuttuur, Rekreatie en MaatachappeRjk
werk.
Voor mijn gevoel heeft Die werkeHjk geen flult te
maken met opbrengaten uit lief dadig held, maar ate
de Overhaid ook hier van bemoeienis laat bHjken,
dan zal die ook een deel van de verontwoording
moeten dragen. Het is echter de vraag of CRM nog
meer boter op het hoofd kan verdragen.

Het NCK stelt dat zij volledig opening van zaken geeft,
dat er nfcts verdoezcld wordt. Maar toen het artikellje
"Waarschuwing" in Sta-Vast ran november 1980 was
gepubliceerd, klommen heel wat lexers in pen of telefoon
om te vragen wat dan wel laakbaar was. Zij hadden de
criteria niet vergeleken met de bestcdingcn. Heel wat
tezers vroegen wat JAC of FIOM was, wat er achter een
Belangenrereniging Minderjarigen tchuilgaat. Mensen
die niet goed lezen en mensen die niet weten wat aUeiiei
"stichtingen" voorstellen zullen dan ook moeitijk
argwanend worden, mede ook al omdat zij verwachten,
dat de NCK doet, wat voorgespiegeld wordt.
Zo krijgt het African National Congress of South Africa
/ 60.000,- voor een kindercentrum in Morogoro. Het
vergt een bladzijde om uit te leggen wat het A.N.C. hi
f cite is en om duidclijk te maken dat er tussen
"vluchtelingenkamp" of "opleidingskamp voor
terroristen" meestal geen enkel verschil is.

Wij zijn niet deenigen die prataateren.
Uit "African Express":
"Dat hat Ned. ComM Klnderpostzegete nu ook
een bedrag heeft beaternd voor een Underkamp,
"Morogoro" genaamd in het hoofdkwartier van
Z.A. terroristen in optekfing, van het ANC, (hot
communistiache African Nationate Congress) in
Tanzania, dat ab "vluchtelingenkamp" wordt
aangeduld."

Bedenk ook even wat voor mensen "vluchten" uit
Zuid-Afrika. Geen "bevrijd" land in heel het zwarte
continent kan immers bieden, wat Zuid-Afrika biedt aan
lonen, medische rerzorging, onderwijs, voedsel en
onderdak, en iedereen is vrij van communistische
onderdrukking.
Wat voor lieden zitten dan in Morogoro - behalre
misleiden en ontvoerden (dit gebeurt nog steeds in

sta-vut



Z.W.-Afrika) zullen dat terroristen-in-opleiding zijn en
dat kindcrcentrum is niet speciaal voor gehandicapten.
Net als bij Cuba indertijd is hkr sprake van een
(A.N.C.-ondenteunend) substitutie-effect: als bet geld
naar het kindercentrum gaat, dan komen toch de
middefen vrij voor activiteiten die de NCK niet zou
kunnen (en hopelijk wllfen) subsidieren.

Neemdc criteria ctfaQ
Het is ondoenlijk alk begunstigden te noemcn, doch
zoekt u de volgende ontvangers van kinderzegelgeld eens
op (vraag de bestedingsverantwoording aan) en bekjjk ze
krinsch:
Amenfoort: kindertheater; stichting "De Rotonde".

? AnMtwdans advies- en begeteidingscentrum voor het
Onderwijs (rijdend buurthuis voor/15.000,-);
speeltuinverbond; Sociaal-agogisch centrum; hulp aan
schoolverzuimende kinderen; opvangorganisatie
"Onderdak"; consultatie aan basisschoten;
Gedragstherapie; circus Elleboog; informatie over
<f ~~ v, etc.
Atuimnt kosten van de brochure over ruimtelijke
ordening en milieu;
Bredas Solidariteit Films (om kritische zin te ontwikkelen
t.a.v. consumptiegedrag):/ 20.000,- uit de pot en
/ 8000,' voor een film over speelgoed, etc.
We wippen maar door de lijst: in Gtentafaa krjjgt
Helpman-oost een nieuw verenigingsgebouw, en in
EnadMde krijgt Pop en Spel Kollektief nieuwe
geluidsapparatuur, hi OM mag het JAC vrijwilligers
werven en in Uotoklea wordt geld gegeven om voor te
lichten orer school- en beroepskeuze op Ibo- en
mavoscholen. Dan wordt er in Rotterdam/ 49.250,-
geschonken voor informatie over onderwijs aan
anderstalige kinderen en/101.624,- als vervolgsubsidie
voor Opvoedingsvoorlkhting. Een tehuis voor werkende
en studerende meisjes aidaar mag een busje kopen voor
weekend-uitstapjes en vakantiekampen.

Er ctfn aeved dear.ket NCK begmstlffden die Mlet deor
de criteria wwdcai gedekt, dat de vteag feeteU kan
* ^ta:nWfeef welke hMtaatte doet fetten^c net feede

Eea Sta-Vaat-kwr stelde, dat UJ In de ltfat [rerdeltogt]
ivMhetNCKriechta-1-"

i el inatollbwM die dck daadweikeigk met het

In 1978 benadrukten we met name de begunstiging van
politiek niet geheel onverdachte instellingen. We
noemden de J.A.C.'s en de salarienng van marxistische
projektonderwijs-propagandisten bij voorbeeld. Nu is het
maken van ondencheid tussen oneigenlijk gebruik van
NCK-opbrengsten en subridiering van
maatscbappijveranderaars haast orunogelijk geworden,
we weten ook niet wat achter elke naam schuilgaat, doch
vele omschrqvingen maken al duideUjk dat het bier niet
om gehandicapten gaat.
Zo steUen we, dat de/125.000,- voor de Stichting voor
Onderzoek naar Psychc-Sociale Stress (projekt: "De
gebruiks- en belevingswaarde van het kindertehuis")
weggegooid geld is en daarb^ niet het misdeelde kind ten
goede komt.

JMMlilttl

Overbodig geworden opbrengaten
Al meer dan vijftig jaar worden er kinderpoetzegeto
verkocht. De met het jaar gestagen opbrengsten uh
de toeslagen maaktan ooh prachtig sodaal work
mogelijk, waarvoor geen andera geWbronnen waren
aan te boren. De verzorgingaetaet (C.R.M. b.v.l, de
geategen welvaart en de ruimera begroting van
departementen die zich op het terrain bewegen,
maakten het inzamelen van gelden voor KchameNjk,
geeateKjk of aociaal gehandicapte kinderen voor een
groot deel ovedxxfig.
Bij stijgende opbrengsten dua dalende behoefte
daaraan vanuit insteHingen die zich bezkj houden
met het gehandicapte kind. Dit biijkt ook uit het feft.
dat na 1969 niet meer afgewacht word tot er
verzoeken om bijstand of financiering kwamen. Er
ontstonden namelijk zflke overechotten, dat er
gezocht moeet worden naar te beguratigen
instellingen. Dit nu, het goeddeeb overbodig
worden, leidde tot het gaan bekoatigen van
projecten en inatantiea die weinig of nieta meer te
maken hebben met kinderzorg,
Nu kan de NCK we) beweren dat er een nieuw betefd
is uitgestippeld om het overbodig worden van de
k'mderpottzegelopbrengst op te vangen, maar dat la
dan een geheel andere doeteteMng geworden dan
waarvoor deschotierende street op gaan en
welwillende huiavrouwen achter ataBetjea gaan
zhtan. Er wordt wel kichtig overheen gepraat, maar
het ia NIET larger uhsluitend "voor het kind". Om
de mogeHikheden tot kwijtraken van de gigantiache
opbrengsten open te houden, atelde het NCK reeda,
dat het NCK tegemoet wl komen aan de behoefte
aan zorg van ELK kind... Daar het merendeel der
Nederlandae kinderen gekikkig niet gehandicapt ia,
betekent dat in de toekomat het grootate deal van de
opbrengaten aan voRcomen gezonde, nieta tekort
komende kinderen zal worden baatead.
De NCK gaat ona en uw geld geMdeRjk aan minder
aanorganiaatimgavenalawelaandehulpvertening,
die direct op kind en gezin ia gericht, zeggan ze zeff.
Vraagt u zich af, waarom. Vrezen wi), vanwege de
greep op de zaak: de NCK atett dat aanvragare wel
aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, widen
z^ in aanmeridng komen voor een greep ultde
kinderzegekxM. Zo rrtoet bNJken, aldiw de NCK, dat
de beteidsHjn van het NCK terug te vinden ia in de
opzet van de aanvager. Wte zoet to kr|gt tekkera,
want de NCK zegt: "uiteindeljk gaat het ona om
verbetering van de kwaliteh van de aamenleving
(...)". Wie dacht u, bepaah die "kwalitert"? StiKe.
Wear haatt "one" de ongehoorde brutalitelt vandaan
om zo over voor wetdadighaid bgeengebracht geld te
beachlcken? Stilte.

HetJ.A.C.TanOSS
Een protest tegen de recente subsidising van het J.A.C.
hi Oss werd weggewuifd door de heer Zwaan van de
stichting "Voor het Kind" (onder briefhoofd van het
NCK): "U noemt hi een adem "IACen Krakers". (...) de

• ondersteuning van kraakacties vah, evenals enkefe
andere activiteiten van sommige JAC's, duideUjk buiten
het bestedingsbeleid (...)."
Herder stelde de NCK, dat de I.A.C. veel gedaan heeft
voor jongeren in noodsituaties.
Uit vele bronnen biijkt echter, dat de J.A.C.'s zich
schuldig maakten en maken aan het onttrekken van



minderjarigen aan bet ouderlijk gezag: een kind dat, om
welke reden dan ook, van huis wegloopt (lang niet altjjd
rampgevallen, heel erg vaak puberdrift dat door geboden
JAC-opvang kin weglopen) wordt via een J.A.C. in een
geheitn gehouden gastadres ondergebracht, waanu de
ouders bewerkt gaan worden door samenwerkende
instellingen die zoiets als "gezinszorg" in bet vaandel
dragen. Een verhaal apart, maar in Oss doet men dat
66k. Oss kreeg kinderzegelgeld voor wervingsactiviteiten
i.v.m. bet vrijwilligerswerk van hulpverfcning aan
jongeren in nood - zoals bet NCK dat noemde.
In Oss zfln vrijwiHigers: bet IAC van Oss omvat 21
personen (!) waarvan 2 beroepskrachten. Het
JAC-onderkomen geeft ook onderdak aan een vereniging
van dienstweigeraars. Al die mensen kunnen nooit
allemaal met weggelopen kinderen bezig zijn, zo groot is
Oss nu ook weer niet.
Dat klopt.
In Oss wordt weinig of niet gekraakt. Dat ligt niet aan dat
JAC, maar er valt nu eenmaal weinig te kraken daar. In
Den Bosch center wordt aardig wat gekraakt en Nqmegen
is er ook niet vreemd van. Leden van kraakgroepen uit
beide plaatsen komen geregeld in Oss. Er is intensief
contact, en wetend dat krakers uit Groningen op afroep
zelfs naar Amsterdam reizen om een handje te helpen, is
zonder meer aannemenjk dat de vrjjwilligers van Oss
onder krakers in Den Bosch en Nijmegen te vinden ryn -
voor de recrutering dus dank aan de NCK.

Verecheidene protMteeiders klommen de afgetopen
jaren in de pen om het NCK er op te wizen oat het
suosidierenvanJ.A.C.'sontoetoatbaari*. Het NCK
antwoordde dat het ene "Jongeran Advies
Centrum" het andere niet is en voegde er aan toe (in
1978): "Inmiddeb ontvangen de goed werkende
J.A.C/B subakJIe van C.R.M. en gemeenten. Er ta
derhelve geen reden nneer om finantitte steun te
geven. Ook het feft oat de J.A.C.'s hi de prektijk zfch
vooral zijn geen richten op d* wat oudere ]eugd, is
voor het N.C.K. reden geweett zlch van de J.A.C.'»
te dfetancieran." Het NCK toog, want prompt
daarop warden J.A.C.'s hi Amsterdam (nogal in het
nieuwa geweest i.v.m. kraken), Emmen en Utrecht
gosu baidioord.
In 1979/80 kreeg het J.A.C. in Oss f 10.000,- en nog
eons hetzelfde bedrag ate "garantie", en nfet voor
gehandicapte kinderen. Dat noemt de NCK dus
"dfetancieren".

Verder werkt dat IAC nauw samen met de "Socialistiese
Partij" en de PvdA ter plaatse, bij "akties",enfle
JXCTstencilmachine draait bepaald niet voor "kinderen
in acute noodsituaties".
Kinderpostzegelgeld voor krakers en communisten,
"d66r het kind..."

Het want ferfclrt van de NCK
Pikt u een argwaanwekkend krenrje uit de bestedingspap
en gaat u uw bezorgdhtid en twijfel uiten bij de beer
N.I. Prinsen (directeur NCK) of de beer D.C. Bijl
(directeur van de Stichting "Voor het Kind" - weer een
andere, de "Propaganda- en Actie-stichting") dan blijkt
u het mis te hebben. Er is geen twyfel aan de
betrouwbaarheid van de bestemmingen en het
gefinancierde doel voldoet aan de bestcdingscriteria.

Gehandicap
Ecn creep nit debeitedhtg^retantwoardhit

AMSTERDAM
Natkmwl Centrum voor Geestdijke Volkigezond-
heid, voor het vervaardigen van een copie van de film
..Namens onze ouders", uitgebracht door het IKON / 8.000,-
Stichting Adviesburo Kinderbeschermings Konflik-
ten. t.b.v. een 2e en 3e ronde van het experiment
oudergroepen en kindergroepen in het kader van
hulpverlening bij echtscheiding / 15.000,-
Stichting Begeleid Wonen, t.b.v. inrichlingskosten
en onderhoud / 4.120,-
voor begekidingskosten / 950,-
voor adminiftratkkosten / 1.200,-
Stichting Buitenschootee Opvang ,,De
Pinksterblom", voor spelmaieriaal / 7.500.-
Stichting Het Eliashuis. voor verixmwings-.
inrichtings-. en inventariskosten v«n de kindervoor-
zkning i ^5-000.-
Stkhting ENeboog en Kindercircus, voor inrichting
van het nkuwe pand / 20.000,-
Stichtin^ ..Een huis in de Zirid-Jordaan" voor
dag- en nachtopvang van kinderen uit de wijk,
start/overbruggingsMibsidk / 93.SOO,-
Stichting Qecumenische Kindercentri. voor
inrichtingskosten en spelmateriaal / 10.000,-
Stichting Prcventieprojekt drugs, voor vertoning
van dia's in postkantoren / H.400.-
en voor de vervaardiging van dia-series ah
hulpmiddel bij het geven van informatie over drugs,
druggebruik en venlaving / 24.016.-
Undelijke Stichting Speel-o-theek Nederland.
voortgangssubsidk / 75.500,-
Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederiand,
RegkMiaal Buro Noord-West. voor het projekt
samenwerking tunen de behandelingshuizen in de
regio / 30.250,-
Werkgroep Uruguay, voor manifestatk Jaar van
net Kind / MO--

BALK
Stichting Pedagogische Thuisbegeleiding, voor hulp
van dexkundigen bij opvoeding / S.(XX).-

BARNEVELD
Diakonie Hervormde Oemeente ..ImmanuClkerk".
voor aanpaning en inrichting van een
recreatkbungalow een renteloze
leningvan f lO.OOO.-

BENEDEN-LEEUWEN
Stichting Het Princenhof, t.b.v. het Buitencentnim
te Beneden-Leeuwen (voor hulpvertening aaa
langdurig aan harddrags verdaafde jongeren). '
voor houtbewerkingsmachiiKi / 1U.OUO,-

Uit wecrwoorden van de NCK:
Tegen een protest vanwege financiering van een
IKON-project kwam het antwoord, dat een
opleidingsfilm voor inrichtingswerkers iets was waar de
NCK van harte achterstond.
Tegen een protest vanwege een bijdrage van het I.K.V.
kwam het antwoord, dat een brochure over agressie t.b.v.
voorlichting op scholen iets was, wat de NCK tot haar
taak rekende.
Tegen een protest vanwege steun aan "Mondiaal
Alternatief', kwam het antwoord, dat de NCK graag



j kinderen??
BREDA
Stichting Begeleide Kamerbewoning. vobr
inrichting en sanitaire voorzicningen, brandbevei-
liging en elektrische bedrading
Slkhting Rom West-Bnbant, voor het inrichten en
verbquwen van een groepsniimte en kindcropvang-
.mogdijkheid
Stichting Recreatie Gehandicapten, voor aanpasung
van een bungalow in Nteuwvnet, beMemd voor
genandicapten uit geheel Nederland
Stichting SoKdariteit Films, voor produktie van de
film ,,Ik een beetje meet dan jij" (om krilische zin
te ontwikkelen t.a.v. consumptiegedrag, gericht
op 8-14 jarige kinderen en hun opvoeders)
Stichting Solkbriteit Films, voor film ,,Speel GOED
voor lajer" (over de rol van speelgoed-in het
kincV :n) voor eenle opzet en ontwerp scenario
Stichtii.g Murk Jaitsen voor Gehandicapten, t.b.v.
verbouwing groepsgebouw voor gehandicipte padvinden
..de Murkboevt"

I Minderiarigen Twente voor ecu
HKNGEUHO)
Belangeaverenigii
schobngsweekend voor een kadergroep
en voor inrichtingskonen, en grote
kaotoorbenodigheden
Suchting Begclcid Wonen. voor vrijwiUigenproject
t.b.v. ondenteuning jongeren die hun meg in de
maatschappij nog moeten vinden en daarloe begeleid
warden door mentoren, voor inrichtingckosten
Stichting Kinderdagverblijf Catalpa, voor
spehnateriaal

HILVERSUM
IKON TV voor filmproject over ..Vandalisme en
geweUadigneid van jongeren" voor researchkotlen
Stichting Kraamcentrum Hel Gooi e.o., voor
inrichtings- en inventariskosten
Stichting Sac. Pedagognch Centrum 't Gooi en
Uiratreken, project gezinsbegeleiding
Werkgroep Intemationaal Jaar van het Kind,
Hilvr " voor plaatselijke duiddijk op net kind
gericlu. .ictiviteiten

TANZANIA
African National Congress of South-Africa, inzake
Child-care program in Morogoro, t.b.v. de bouw
van een kindercentrum voor vluchtelingen-kinderen
uft Zuid-Afrik«
Shule ya watoto wadogo ..Bugando", Parokii te
Mwanza, voor nieuwtaouw t.b.v. dagopvang van
100 arme kinderen

/ 15.000.-.

/ 20.000,-

/ 15.000,-

/ 20.000-

/ 8.000.-

/ 7.500-

/ 1.000-

/ 2.000,-

/ 10.000-

/ 2.000,-

/ 20.000-

/ 15.000,-

/ 5H.2UU,-

/ 5.000-

/ 60.000-

/ 35.000,-

activiteiten ondersteunde, gericht op het leefbaar houden
van onze wereld.

Gegronde protesten tegen bestedingen die niets te maken
hebben met het gehandicapte kind worden dus
beantwoord op een wjjze, alsof bet geUjk geheel aan de
kant van de NCK staat. Directeur Prinsen verklaarde
overigens dat hij van geopperde bezwaren niet wakker ligt
en tooh wel weer mujoenen-opbrengsten verwachtte,
vooral dank zy de massak inkopen van
postzegelspeculanten.

ianuvilftl

Het NCK heeft aWJd gell]k, aantijgingen worden
beachouwd[ate smaad en tarter en werken zalfc
omzetverhogend volgem een heel aparte loglca:
"Gelukkig is onze ervaring dat de
kinderportzefletektie In fefte geen schade van de
aantijgingen van Stavast ondervindt. Vanaf 1974
toen Stavast een fete aanval op het NCK deed
vanwege steurrverlening aan een projekt van door
Amerikaanae bornbardementen doof geworden
kinderen in Hanoi, is de opbrangst van da jaariQkae
kinderpostzegelaktie met grote sprongen gestegenl"

Wle bnchten editor de rato/12 mOfoen am«
Mfeeti?
Voigem opgaven N.C*. iQn Ml de acfle MOO aebekn
(coed voor 60% van de opbraapt] em 350 pbuMaeQIke
oomtte't [de 30% van

10%
«1 betrokken, terwBl de lechUtoefae

P.T.T.-vcrkoop van

vodende damei, die zorgcn dat he* geld by etkaar koMt -
"voot het g**'̂ rf**'**pt> ktad".
De NCK heeft verklaard - echter wijseUjk nt£t op de
bestedingsverantwoording en foldertjes dk een
propaganda-functiehebben- datdeopbrengstgeieidelijk-
aan minder aan organisaties wordt gegeven, doch aan de
hulpverlening die direct op kind en gezin is gericht.
Aanvragers voor bijdragen moeten dan wel aan bepaalde
vootwaarden voldoen. Zo moet bUjken, stelt de NCK, dat
de beleidsujn van de NCK terug te vinden is in de opzet
van de aanvragers. Ha. dacht u, toch wel de gehandicapte
kinderen dus. Mis. De NCK zegt: "uiteindeujk gaat het
on* om verbetering van de kwalitett van de samenleving
(...)"•
Hetzelfde dus, waar al zo veel groeperingen (zonder
uitzondering met indermans geld . . .) mee bezig zQn,
ieder vanuit de eigen ideologie.

Uit een zeer recent schrijven van de NCK-directeur aan
"African Express" citeren we het volgende. Commentaar
is overbodig en uw verbqstering is de onze:

Heeft protest wel rin?
Op de envetoppen waamnee de kinderen aan de deur
kwamen, waarop u de bectelfing ton noteren, ttond
de volgende takst:
"Waarom kinderpostzegels en wenskaarten? Heel
veel kinderen in Nederland en daarbuiten kunnen
niet zonder hulp, doordat ze gehandicapt zjjn of op
andere wijze veel te kort komen. Om die redenen
kunnen zij vaak niet trails wonen. Hoe meer
beeteNingen jij opneemt, hoe beter zQ geholpen
kunnen worden. Kinderzegelgeld is onmfebaar.
Bedanktalvaat".
Drtjaar heeft u die tekst niet op de envetoppen
gezien. Wat er in die tekst beweerd wordt, valt nog
wel In de f oldertjes en op de bestedlnge-
verantwoording te lezen, maar nfet op de
enveloppen. Mogelik is dat het resultaat mede van
onze "bewustmaking" - nu wachten we er nog op
dat net NCK - MrRjke voorfchting gaat geven, Den
wete'n alto vrijwMllge medewerkers aan de actie
tenminste waar ze mee beztg zijn.



Strijkstok
Voor niats gaat de zon op, dat is zeker
waar. Maar als u dacht dat de meer-
opbrenget van zegete etc. allemaal naar
de doeten glng, die op de bestedinga-
verantwoordlng zijn genoemd, dan had
u het mis.
De kosten van N.C.K.-secretariaet
en -admlnlstratle badroagan hat
af gelopen Jaar f 427.160,-, an da
kosten voor afwikkaling dar actie,
werkmaterlaal an propaganda
llepen op tot f 831.372,-, bataaM uh
de opbrengst.
Het lijkt wal logisch en vanzeKsprekend,
dat gemotiveerde vrijyvllligers met wat
professionele steun zich met de
opbrengstverdefng bezig zouden
houden, maar er zit een heel team Neden
op kantoren, in Den Haag en
Amsterdam, die zich beroepsharve
bezighoudt met de urtdeling. Een vaste
betrekking dus voor een aantal
functionanssen, voor honderd procent
betaatd uit de opbrengst. Ook tegen
redeljk salaris: in "Interthediair" van
19 december I960 werd een staf-
medewerker gevraagd met vooruftzfcht
op een salaris van f 60.000,- maximum.
Reken maar uit hoeveel series de
kinderen-aan-de-deur en de brave
dames-m-het-postkantoor daarvoor
moeten verkopen.
Buitan salarissen z|n er ook nog de
bureau- en propagandakosten, en de
bestuurs- en commissieleden krjgen
ook reiskosten en hun natje en droogje,
naar aangenomen mag worden.

De benaming "Comrte" in da naam
van de stlchting N.C.K. la dan ook
wear bedriegelijk: bij een comhe
wordt namaRjk nlmmer aan
bezoldlgden gedacht.

"Wat mscMJft ever eemgeli
i«a [...][...] Stoker MCI de

eodets rand* ksadenn e .̂ and
{Mtveeribeeld everhedest). Man i

DfejektendfewH
efsdaddvaacV

Wat aieeten we «aa atet die kbkletMgeit?
Degenen die het voorgaande met vraagtekentjes in de
ogen lazen, worden aanbevolen zelf Beleidsplan en
Bestedingsverantwoordingen op te vragen by het
secretariaat van de NCK, 2de SweeHnckstraat 146,
2517 HB Den Haag.

WatdoetMdeOSL-SdchtiBtmse

Na bestudering daarvan moet de conclusfe wel voor de
hand liggen: het hoeft niet zo nodig meer. Dus de
propaganda kan wat teruggeschroefd worden, de
schootjeugd hoeft niet meer worden misbruikt en de
toeslagen waaruH de opbrengsten voortkomen kunnen
sterk worden verlaagd. De hoogte van de toeslagen was
ook al iets, waarin een kfein land groot kan ztyn. Als
opbrengsten en acceptabele bestedingen - en acoeptabel
is voor een ieder: "voor bet gehandicapte kind" - met
elkaar in balans rijn, zal de verieiding minder worden,
met andermans geld bij te willcn dragen tot
"maatschappij-verbetering" of "mondiak
bewustwording".

tegen bet NCK-beMd? Kan dast

wordeBbetaiistifdT
Het zit anders. We protesteren omdat u en wfl worden bedrogen en misleid. "Politick" komt zeker om de
hoek kijken, als de NCK beweert aan de "verbetering van de kwalitcit van de samenleving" te willcn
knutselen. Dat doet ons teveel denken aan de linkse succes-fonnule.
Veel particulieren protesteren, boycotten de actie en weigeren verdere medewerking domweg, omdat bier
en daad kan worden gesteld: tegen subsidising van allerlei maatschappij-ondernujners door de N.C.O.
(ontwikkelingshulp) voelt men zich hnmers vrij machteloos; tegen de geldwegsmyterij van CRM en
andere overheidsinstanties aan "jongerencentra" en andere politieke fuiken lijken protesten weinlg uh te
halen; maar bij de Kinderzegels is het anders. Hferbij heeft iedereen de vrijheid om "nee" te zeggen en
medewerking te weigeren.
Dus "weg met de Kinderzegels"? O, nee. Al meer dan vijftig jaar wordt met de opbrengsten heel veel
goeds gedaan voor het gehandicapte kind. Laat dat zo doorgaan, maar dan ook uitshutend dairvoor.
Zolang de NCK haar beleid niet herzkt, wensen wij geen enkefe medewerking te geven en zullen zelb de
actie bestnjden. Dat de beer Prinsen dan cynisch zal kunnen opmerken dat postzegehrerzamelaars toch
wel het geld bij elkaar zullen brengen, is een zaak voor net CRM en zgn eigen geweten - maar de schokn
en de dames-in-het-postkantoor dienen te weten waarvoor ze zich feitelijk inzetten.
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Op ZATERDAG 31 OKTOBER 1981 houdt het Oud Strijders Legioen, evenals vorig jaar,
een bijeenkomst in de Julianahal van het Jaarbeurscomplex te Utrecht.
Ondergetekenden roepen op massaal te protesteren tegen deze bijeenkomst ' !

DO WET O-G.L.V
Laat U niet misleiden door de naam!
"Oud-strijders* doet denken aan mensen uit het verzet, maar die vind je vrijwel
niet bij het O.S.L. Integendeel* Het in 1958 opgerichte Legioen bestaat van oor-
sprong voornamelijk uit oud-Koreagangers en oud-K.N.I.L.-militairen. Dus juist
mensen die het verzet in Oost-Azie hebben onderdrukt.
Sinds die tijd hebben meer mensen zich aangesloten, die zich aangetrokken voelden
tot de O.S.L.-ideeen over 'het rode gevaar* en de niet-blanke medemens.
Onder hen zijn verschillende hoge beroepsof f icieren en politici.
Het O.S.L. biedt gelegenheid er de meest rechtse en racist ische ideeen op na te
houden, onder de 'nette* dekmantel van het drie-delig pak.
Wij noemen in dit verband LUNS, secretaris-generaal van de NAVO, ex-lid van de
N.S.B. en professor KISTEMAKER, die tijdens de oorlog in Parijs aan een atoombon
voor Hitler werkte. Op de bijeenkomst van vorig jaar voerden beiden het woord:
de eerste met een pleidooi voor meer kernwapens; de tveede voor meer kcrnenergie.
Voor wie nog niet wist uit we Ike hoek de O.S.L. -vind vaait...

K2T CSVAAR VAW &C2T O.O.EL.

De recente ontwikkelingen in het doen en laten van het O.S.L. zijn heel veront-
ru»tcuJ. BlijkbnMr Anngrmonli K<1 cloor de sf^oicndn crisis (wannccr hebben wij dat
eerder gezicn?) korat hot O.S.L. atapje voor 8 tap jo Jo nLraut op. Hot bcgon met
racistische standpuntcn, nnti-coonnunistisch gescheld en het bepleiten van kern~
cnergie in bun bind 'Sta-Vast* en in interviews met bijvoorbeeld voorzitter P. EGO.
Maar de laatste tijd is er steeds meer sprake van een actief gezochte confrontatie
met bewegingen en organisaties die progressieve doeleinden nastreven, zoals
milieugroeperingen, de anti-kernenergiebeweging en de vrouwenbeweging. Miets gaat
hen te ver om deze groepen verdacht te maken. Volgens het O.S.L. worden alle
acties door Moskou betaald en zijn linkse partijejn vooruitgeschoven russieche
poaten...
Maar zelfs geweld komt nu voor in hun draaiboek; een ontwikkeling die nu de kop
ingedrukt moet worden om strakt nog veilig voor onze belangen op te kunnen komen.

KWOXPLO^GJCSW VCC53 MA

Oa welke feiten gaat het hierbij?
- 12 September Jl. in Soesterberg tijdens de miljoenen-verslindende NAVO-vliegshow,

verschijnen knokploegen van het O.S.L. (jongerenaf deling Cons true tief Jong
Nederland) en Vikingjeugd en si aan verscheidene demonstranten in elkaar.

- 19 September jl., eveneens in Soesterberg, tijdens de anti-kernwapendemonstratie
strooit het O.S.L. punaises op het fietspad en gooit met eieren naar de -
demonstranten.

- 21 September worden demonstranten in Dodewaard door knokploegen bedreigd, terwijl
de kranten schrijven dat de bevolking in opstand was gekomen. Op de zender 'De
Zwijgende Meerderheid* die toen in de lucht was, had het O.S.L. -lid Henk SCHOLTEN
een actieve rol in het samenbrengen van mensen, die wel eens op 'rooie horden*
wilden inslaan.

Terwijl onderhand de gehele Verenigde Naties de apartheid in Zuid~Afrika veroordeelt,
sluit het O.S.L. op 16 September jl. een broederschapsverdrag met een Zuidaf rikaanse
militaire veteranen-organisatie.
Over de vrijheidsstrijders in Zuidelijk Afrika zegt het O.S.L. (in Sta-Vast van mei
1979): "Uit naam van de gehele mensheid dienen deze ondieren vervolgd te worden, tot

uitroeiena toe." Wij vinden di t een fascistische uitspraak.



°e wens om ongestoord grondstoffen te kunnen roven uit dit deel van de wereld, ligt
aan deze uitspraken ten grondslag.
Problemen reals de steeds grotere werkloosheid en wonlngnood zijn volgens het
O.S.L. te wijten aan de komst van "onetgenlijke" Nederlanders (Surinamers en
Antillianen) en buitenlandse arbeiders (P. ECO, sept. 1979) Wij weten dat deze
problemen door de huidige economische wereld-crisis veroorzaakt zijn.
W.J.A. VISSER doet in Sta-Vast (1978:2) de volgende - uitgesproken racistische -
uitspraak: "De mogelijkheid zit erin, dat een vergrijsd West-Europa zich gaat
verjongen met Arabisch bloed en met een op de Islam steunende levensbeschouwing."

O.O4L.

Typerende uitapraken over vrouwen zijn te noteren uit de raond van voorzitter P. EGO.
In Vrij Nederland, 1 ma art 1980: "Laatst, dat was bij een discussie over kernenergie,
toen sprak ik ook met zo'n 'abortuswijf ' . Die zei dat het ergste van Hirosjima is
dat vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen. En toen zei ik: dat scheelt, dan
hoeven die tenminste ook niet meer voor abortus te demons t re ren."
En over vrouwen, die over het risico van verkrachting spraken: "En toen zei ik,
daar is geen kans op. Het waren zulke oerlelijke wijven, dat ik me dat eenvoudigweg
niet voor kon stellen."

V3UEE2K3 E2BC2W P*LK33J8*ATC2G BGJ WETO.&-I— '
teften de vrouwenbeweging: geen zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen inzake abortus;

vrouwen horen achter het aanrecht.
tegen bevrijdingsbewegingen
tegen ontwapening en vredesbewegingen, zoals het Interkerkelijk Vredesberaad (I.K.V.)
tegen mensen die een uitkering ontvangen
tegen k rakers
tegen homosexualiteit en de homobeweging: In Vrij Nederland van 1 maart 1980 heefC

P. EGO het, net weenoed. over de tijd dat "homosexuelen zich tenminste nog
gedeisd hielden."

tegen Surinaamae en Antilliaanae landgenoten, tegen buitenlanders* zondebokken om
de crisia-ellende op af te re age ren.

tegen links (bijvoorbeeld pogingen om progressieve leerkrachten van school af te
krijgen.) •

tegen cooaunisme (voor het O.S.L. een scheldwoord, waar zij alles onder verstaan
waar zij tegen zijn...)

Wlj denken dat bovenstaande schets van de ideeen en praktijken van het O.S.L.
voldoende redenen geeft om ongerust en veron trust te zijn over deze organisatie.
De geschiedenis heeft ons een harde lea geleerd...

Vandaar dat wij op 31 OCTOBER vanaf 9.30 UUR een protestmanifestatie organiaeren
op het V2EMARKTPLEIN bij de Croeselaan te Utrecht.

R£Z EW
CHOW

P« deeonotrntie tegen het Pud Strijderg Legioen vordt georganiseerd en gesteund
door: A.M.M.U., A.N.J.V., Anti-Apartheidabeweging Nederland, Anti-fascisme komitees
in Den RaaQ, Twente, Nijmegen, 't Gooi, IJaond-Noord en Utrecht, Anti-f ascistiache
Verzetsstrijders Nederland (Bond van Anti-Fascisten) , Basisgroep Staphorst, Bui ten-
lands Vroicren Overleg, B.V.D. , C.P.N. , Dodewaard-Caat-Dicht, H.T.I.B., I.K.B. ,
K.M.A.N., K.M.A.R. , Kooitee Vrouwen tegen Fascisme, Komi tee Utrecht voor Zuidelijk
Afrika, Koaitee Soldaten tegen Kernwapens, K.W.J. -Utrecht, Landelijk Overleg
Alternatieve Hulpverlening, L.O.G. , LOSON, LSOBA, M.I.A.C. , Miguel Hernandez,
P.S.P.-jongeren, P.S.P., Rebel, Rooie Rat, Rooie Vrouwen van de P.v.d.A., S.B.S.,
S.P., Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland, Strohalm,' T.D.I. D. , V.V.D.M. ,
Stop de N-bom, stop de kernwapenwedloop Utrecht e.o.
Fincnciele. bijdranen zijn drinaend nodig: A.F.K.U. , giro 4306444, Utrecht.
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Betrvft: Bi.ieenkomst van het Pud Strijders Legioen.

Op zaterdag 31 oktober 1981

Bijgevoegd, gemerkt I, een manifest dat te Rotterdam is
verspreid, alsmede een manifest, gemerkt II, dat te Utrecht
door de tegen-demonstranten is uitgegeven.
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HET OUD STRIJDERS LEGICHEN
/6>6.

Op ZATEKUAC 31 OKTOBtK I9UI houdt I.et Oud Strijder« Legioen. evenaU vorig
een bijeenkumat in de Julianahal van het Jaarbeuracumplex te Utrecht.
Ondergetekenden roepen op maasaal te protesteren tegen deze bijeenkomst!!

WAT 18 HCT 0-».l_/?
Laat U niet mis lei den door de naam!
"Oud-atrijdera* doet denken aan menaen uit het verzet, maar die vind je vrijwel
niet bij het O.S.L. Integendeel! Het in 1958 opgerichte Legioen beataat van oor-
• prong voorntuoe 1 i jk ui t oud-Koreagangera en oud-K.N. l.L.-mi licairen. DUB juiet
menaen die het verzet in Ooat-Azie hebben onderdrukt.
Sinda die tijd hebben meer mensen zich aangealoCen. die zich aangetrokken voelden
toe de O.S.L.-i dee'en over 'het rode gevaar* en de niet-blanke medemena.
Onder hen zijn verschi1lende hoge beroepaofficieren en politici.
Het O.S.L. biedt gelegenheid er de meeat rechtse en racistische ideeen op na te
houden, onder de 'nette' dekmantel van het drie-delig pak.
Wij noeoten in dit verband LUNS, eecretaria-generaal van de NAVO, ex-lid van de
H.S.B. en professor KISTEMAXER, die tijdeni de oorlog in Pariji a an een atoooboa
voor Hitler werkte. Op de bijeenkomat van vorig jaar voerden beiden het woord:
de eerate net een pleidooi voor meer kernwapena; de tueede voor meer kernenergie.
Voor wie nog niet wist uit we Ike hoek de O.S.L.-vind waait...

HET QEVAAR VAN HET O.

De recente ontwikkelingen in het doen en laten van h«t O.S.L. zijn heel veront-
ruHtend. Blijkbaar aangemoedigd door de groeiende criaia (vaoneer hebben wij dat
- erder gezien?) koent het O.S.L. atapje voor atapj* de atraat op. Het beg.oo met
raciatiache atandpunten, anti-communiatiach geacheId en heC bepleiten van kern-
energie in nun blad 'Sta-Vast* en in interviewa met bijvoorbeeld voorzitter P. EGO.
Maar de laatate tijd is er steeda meer aprake van een act^ef gezochte confrontatie
vet bewegingen en organiaatiea die progreaaieve doeleinden naatreven, zoala
milieugroeperingen, de anti-kernenergiebeweging en de vrouwenbeweging. Nieta gaat
hen te ver om deze groepen verdacht te maken. Volgena het O.S.L. worden alle
actiea door Moakou betaald en zijn linkae partijen vooruitgeschoven ruaaische
poaten...
Maar zelfa geweld komt nu voor in hun draaiboek; een ontwikkeling die nu de kop
ingedrukt moet worden om atrakt nog veilig voor onze belangen op te kunnen komen.

KNOKPn.OIEOEM VOOfft NAVO EN ATOOflVie2Ei.ANQS£N
On welke teiten gaat het hierbij?
- 12 September jl. in Soestorberg tijdena de miljoenen-veralindende NAVO—vliegshow,

verschijnen knokploegen van het O.S.L. (jongerenafdeling Conatructief Jong
Nederland) en Vikingieugd en slaan veracheidene demonatranten in elkaar.

- 19 September j1., eveneens in Soesterberg, tijdena de anti-kernwapenderaonatratie
•trooit het U.S.L. punaists op het fietspad «n gooit met eieren oaar de
demonstranten.

- 21 September worden demonstranten in Oodewaard door knokploegen bedreigd, tervijl
de kranten achrijven dat de bevolking in opstand vraa gekomen. Op de zender 'De
Zwijgende Meerderheid' die toon in de lucht was. had het O.S.L.-lid Henk SCHOLTEN
een actieve rol in liet samenbrengen van mensen, die we 1 eena op 'rooie horden1
wilden inslaan.

ONVERBI.OEIVID RACISME
T e r v i j l onderhand de gehele Ve ren igde N a t i e s de apartheid in Zuid-Afr ika veroordeelc
s l u i t het O .S .L . op 16 September jl . een broederachapaverdrag met een Z u i d a f r i k a a n s e
m i l i t a i r e ve te ranen-o rgan i sa t t e .
Over de vr i jhe i das t r i j de rs in ? .uidel i j .k A f r i k a zegt het O .S .L . (in Sta-Vast van mei
1979): "Ui t naam van d«- gelu'li; mcnslieid dienen deie ondieren vervolgd te worden, tot

• j i t roe iena toe." W i i v i a d i - n tii t oen t ascist i sche u i t spraak .
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De wens on ongestoord grondstoffen te kunticn roven u i l dit dee) van de w e r e l d , l i g t
aan deze uitspraken ten grondslag.
Probleraen reals de steeds grotere werklooshvid en woningnoud z i j n volgens het
O . S . L . te w i j t e n aan de komst van "oneigenl i jke" Ncdvr landers (Surinam?rs en
Ant i l l i anen) en buitenlandse arbeiders (P. K ( X ) , sept. 1 9 7 9 ) W i j we I en dat deze
problemen door de huidige economische were ld~c ri .si M vcroorzaakt z i j n .
U . J . A . VISSER doet in Sta-Vast ( 1 9 7 8 : 2 ) de volgende - uitgesproken rao i s t i sctie -
uitspraak: "De mogel i jkheid zit e r in , dat een v e r g r i j s d West -Kuropa z i c h gaat
verjongen met Arabiach bloed en met een op de Is lam steuneiule levensbeschouwing."

O.S-I-. EN VROUWENHAAT

Typerende uitspraken over vrouwen z i j n te noteren oil de mond van voorz i t ter P. ECO.
In V r i j Nederland, 1 maart I960: "Laatst, dat was bij een discussie over kernenergie,
toen sprak ik ook met zo'n * a b o r t u a w i j f ' . Die zei dat het ergste van Hiros j ima is
dat vrouwen geen kinderen meer kunnen kr i jgen . En toen zei ik: dat s chee l t , dan
hoeven die tenminate ook niet meer voor abortus te demonstreren."
En over vrouwen, die over het riaico van verkrachting spraken: "En toen zei ik,
daar is geen kana op. Het waren zulke o e r l e l i j k e wi jven, dat ik me dat eenvoudigweg
niet voor kon stellen."

VOUOENS ElOflEM IPUBLJKATKS IS HETO.S.L.:
tegen de vrouuenbeweging: geen relfbeschikkingsrecht voor vrouwen inzake abortus;

vrouwen horen achter het aanrecht.
tegen bevrijdingsbewegingen
tegen ontwapening en vredesbewegingen, zoala het Interkerkelijk Vredesberaad (I.K.V.)
tegen mensen die een uitkering ontvangen
tegen krakera
tegen homosexualiteit en de homobeweging: In Vrij Nederland van I maart 1980 heeft

P. EGO het, met weemoed, over de tijd dat "homosexuelen zich tenminate nog
gedeiad hielden."

tegen Surinaamae en Antilliaanse landgenoten, tegen buitenlandera: rcmdebokken om
de crisis-ellende op af te reageren. it

tegen links (bijvoorbeeld pogingen om progressieve leerkrachten van school af te
krijgen.)

tegen conmuniame (voor het O.S.L. een scheldwoord, waar zij alles onder verstaan
waar zij tegen zijn*..)

Wij deoken dat bovenataande acheta van de ideeen en praktijken van het O.S.L.
voldoende redenen geeft om ongerust en verontruat te zijn over deze organiaatie.
De geachiedenis heeft ons een harde lea geleerd...

Vandaar dat wij op 31 OKTOBER vanaf 9.30 UUR een proteatmanifeatatie organiaeren
op het VEEMARXTPLEIN bij de Croeselaan te Utrecht.

OEKN PROPAOAMDA VOOVt ItACI&IME EN AFARTHEIO

CUEEN Loaarv VOOR KERMWAPEMS EN KERNENERQBC
CMEEN BIJEENKOM8T O.S.L.

De demonatratic tegen het Pud Strijders Lcgioen wordt georganiseerd en gesteund
door: A.M.M.U., A.N.J.V., Anti-Apartheidsbeweging Nederland. Anti-fascisine k on itees
in Den Haag, Tuente, Nijmegen, 't Gooi, Umond-Noord en Utrecht, Anti-fascistische
Verzetsatrijders Nederland (Bond van Anti-Fascisten), Basisgroep Staphorst, Buiten-
lands Vrouwen Overleg, B.V.D., C.P.N., Dodewaard-Caat-Dicht . H.T.I.B., I.K.B.,
K.M.A.N., K.M.A.R., Komi tee Vrouwen tegen Fascisme, Komi tee Utrecht voor Zuidelijk
Afrika. Komi tee Soldaten tegen Kernwapens, K.W.J.-Utrecht, l.andelijk Overleg
Alternatieve Hulpverlening, L.O.G., LOSON, LSOBA, M.I.A.C., Miguel Hernandez.
P.S.P,-jongeren, P.S.P., Rebel, Rooie Rat, Rooie Vrouwen van de P.v.d.A., S.B.S.,
S.P., S t i c h t i n g Buitenlandse Uerknemers Mi dden-Neder 1 nnd, S t r n J i a l m , T.P.I.t)., V.V.D.M.,
Stop de N-boa, atop de kei nwapenwed loop Ul r e c l i t «>.o.
F i i i a n c i e l e bijdragen zijn dringend nodig: A.K.K.U., girt) ^306^^^, litrcoht.
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STRIJD VOOR ANARGHIE, IS STRIJD TEGEK i-ASCI SMB. JO

We demonstreren hier tegen het O.S.L,, een fascistische organisatie

met prominente leden als Dhr. Kistenmaker ( ultra-centrifuge ) en de

ex-NSB'er Luns, die nederland willen "bevrijden" van al het "linkse

tuig". Onlangs nog protesteerden aij heftig tegen het bezcek van een

( - zuid-afriKaansverzetsvertegenwnordiger. Ze zijn echter geen geiso-
leerd verschijnsel.

^ Te laatste tijd zien we in nederland steeds meer fascistische of

* semi-fascistische knokploegen optreden. Rechts in de aanval. Penk

aan de onkruit-demonstratie in Soesterberg, dodewaard, knokploegen in

Amsterdam. Maar het fascisme presenteert zich niet alleen op straat.

Rechtse organisaties zoals het oud-Strijders-Legioen en Construc-

tief Jong.Nederland ( de O.S.L.- jongeren ) hebben de strijd aangebon-

den tegen iedereen die opkomt voor woonrecht, een beter leefmilieu,

anti-militairisme. Rechts voelt zich bedreigd. De tegenstellingen

worden scherper met op de acHtergrond de dreiging var. een allesver-
nietigende kernoorlog.

Hechts heeft de aanval ingezet en dus sullen we ens -noeten verdedi-

gen. We zullen ons moeten organiseren cm sterk te st-ian tegen fascism

ten die zich ook organiseren. Gnze kracht ligt in een Anti-Autoritaire

organisatie, een voor alles. en iedereen kritische mcntaliteit en in

de aantrekkingskracht die het idee van de vrijheid zelf heeft. Orga-

nisatie luiten alle partijen om in buurten, scholer. en bedrijven.
Alleen zo kunnen we winnen.

^ Het kan voorkomen dat we zelf geweld moeten gebru.tken. Geweld mag

echter nooit een doel in zich zelf worden. Bit is het gexral met faa-

cistisch geweld, geweld om het geweld, niet weten vaarom'en zonder

politieke visie. De fascist haat discussie, een fascistische beweging

I is nog nooit met argumenten groot geworden. Het is sen pure gevoels-

beweging gekenmerkt door haat tegen de zwakke en vorheerlijking van

het sterke. De fascistische mentali.teit is het resultaat van maat-

schappelijke onderdrukKing, ontwricht maatschappeli^k leven en een

gebrek aan menselijke ontplooingsmogelijkhedan. IB tijden van kapi-

talistische crisis treedt deze raentaliteit op de voorgrond en maakt

het kapitalisme hier weer gebruik van ( denk aan ce militairisering
van de M.E. ).

Wanneer wij als antwoord op het fascistische geveld ook geweld .

gebruiken weten we waarom en met welk doel. Voor ons is geweld slechts

• een af en toe nuo-dzakelijk middel on rechten veilig te stellen, om

vrijheid te verdedigen. Sjuigroep

v DE VRIJHEID IS OWi:DOEL. Amsterdam.
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Betreftt Danonatratie tegen het Oud Strijdera

Data us 10-11-81.

1981 te Utrecht,

C O \p zaterdag 31 oktober 1981 hleld«n de OSL-etiohtingen

hun jaarlijkae bijeenkomat in de Julianahal van het Jaarbeura-oomplex
te Utrecht. In hun orgaan "Sta Vast" hadden de OSL-atiohtingen deze
bijeenkomat tevoren aangekondigd, terwijl Toorts aan laden en begunati-
gera een progranma waa toegezonden. Toegangakaarten voor deelnaae aan
de landelijke OSL-bijeenkomat varan & f.1.50 verkrijgbaar bij het aeore-
tariaat van. OSL te Berkel en Rodenrija.

Het program* voor de OSL-biJeenkomst luldde als volgtt

09*30 vox Zaal open.
10.30 uur Opening door de OSL-voorzitter P.J.G.A.Sgo.
10.35 uur Prof*Br. G.Zoutendijk, voorzitter Eerste Kaaex-fraotle ran

de VVD over de bultenlandae polltiek m.n. Zuid-Afrika.
11.15 uur Prof .Dr. A. van Doom, hoogleraar eoononie aan de Vrije Uni-

versiteit te Amaterdam oyer "De eoonomiache perapectieren
voor Nederland".

12.00 uur Lunohpauze.
14.15 uur Generaal-MaJoor P.Creaer, Generaal van het Koninklijk Hoger

Inatituut voor Defenaie te Bruaoel over "Da verdediging
van het Vrije Europa".

15.00 uur Prof .Dr. I.A.Diepenhorat, oud lid van de Berate Kauer voor
het CDA over de binnenlandae polltieke ontwlkkellngen.

15*45 uur Sluiting door de OSInvoorzltter dhr. P.J.G.A.Bgo.
17.00 uur Tot slot aamenzijn.

7orig jaar ward door de anti-militariatisohe groep Onkruit ge-
tracht de OSL-biJeenkomat te veratoren. Het kwain j>elfjt tot jKohfixacDtae-

.669/~tuaaen denonstranten en politic. fZie" rapport Verb.612 No.
80 RJ d.d. 24-11-80JI Derhalve werd dzz. bole than* relenting geKbuden
met demonatratiea en mogelijke ordeveratoringen. De aerate aanwljzingen
hiervoor warden ziohtbaar begin oktober 1981. In Utrecht werden op
vele punten grote pamfletten aangeplakt, waarln werd opgeroepen om
maaaaal te protester en tegen de OSL-bijeenkomat. De organiaatie van
dit protest was, blijkena het pamflet, in handen van het Anti Faaoiame
Kqmitee Utrecht (AHCU) en werd geateund door A.M.M.U., A.N.J.V., Anti-
Apartheidsbeweglng Nederland, Anti-faaciame komiteea in Den Haagt
Twente, Nijmegen, *t Gooi, IJmond-Noord, Anti-fasoiatische verzeta-
atrijdera Nederland (Bond van Anti-Faaoiaten) , Basiagroep Staphorat,
Buitenlands Vrouwen Overleg, B.V.D., C.P.N., Dodewaard gaat dioht,
H.T.I.B., I.K.B., K.M.A.N., K.M.A.R., Komitee Vrouwen te£en Faaoiame,
Komitee Utrecht voor Zuidelijk Afrika, Komitee Soldaten tegen Kern-
wapens, K.W.J. -Utrecht, Landelijk Overleg Alternative Hulpverlenlng,
L.O.G., LOSON, LSOBA, M.I.A.C., Miguel Hernandez, P.S.P.-jongeren,
P.S.P., Rebel, Rooie Rat, Rooie Vrouwen van de P.v.d.A., 8.B.S., S.P.,
Stiohting Buitenlandse Werknemera Hidden-Nederland, Strohaln, T.D.I.D.,
V.V.D.M., Stop de N-bont, atop de kernwapenwedloop Utrecht e.a.
Voorta werd als bijlage bij "De Waarheid" rond medio oktober 1981 on-
der de abonneea van dit dagblad een folder verapreid, waarin het AMU
tot demonatratie tegen de OSlAbiJeenkomst opwekt. Dezelfde folder werd
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hols aan hols verapreid onder de bewonera ran het Veemarktplein en de
Oroeaelaan te Utrecht (Zie bijlage !.)•

Bovendien warden in enkele bladen (o.m. "De Groene Amaterdammer"
en "De Vrije") en in eon later stadium ook in de plaatselijke dagbladan
demonstraties op 31 oktober 1981 te Utrecht aangekondigd.
In andere steden (Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen) werden affiohes met
oproep tot demonatratie tegen de OSL-atiohtingen aangeplakt. Uit Den
Bosch word gemeld, dat een plaataelijke radio-piraat luisteraara opriep
om op 31 oktober 1981 massaal naar Utrecht te komen om tegen de activi-
teiten ran het Oud Strijdera Legioen te protesteren en ook de V.P.R.O.-
radio liet zioh niet onbetuigd en maakte in enkele uitzendingen de
Ixiisteraars attent op de demonatratie in Utrecht.
Kortom, de tegenstanders van de OSL-stiohtingen hadden geruime tijd van
tevoren aangekondigd, dat zij de landelijka bijeenkomat ran het Oud

/en Strijdera Legioen niet onopgemerkt wilden laten vqorbij gaan/ae dreigen-
de taal van "beletten en verstoren van de bijeenkomst", die in sommige
geyallen werd geuit, was ook de Jaarbeuradireotie ter ore gekomen.
Blijkbaar bevreead voor vernielingen aan gebouwen en materiaal wilde
de Jaarbeurs wel van het huuroontract met OSL af. Op 28 oktober 1981
vroeg de Jaarbeuradireotie aan de heer Ego, voorzitter van de OSL-
stichtlngeny gelet op de te vemachten moeilijkheden met demonstranten,
van de bijeenkomat af te zien. Bij niet vrijwillige terugtreding zou
de Jaarbefura overwegen om eenzijdig het huuroontract te verbreken, De
heer Ego reageerde met er op te wijzen, dat hij onder geen beding eige-
ner beweging de bijeenkomst zou afgelaaten en dat, wanneer de Jaar-
beuradirectie het huuroontraot ongedaan wilde maken, hij een advooaat
in de arm zou nemen teneinde middela een kort geding deze aangelegen-
heid aan de reohter voor te leggen. Eea en ander resulteerde in een
geaprek tusaen enerzijds de direotie van de Jaarbeurs en andarsijda

, advooaat en procureur te Utrecht, namena de OSL-atioh-
tingen, op donderdag 29 oktober 1981. Beide partij en kwamen overeen,
dat de bijeenkomat op 31 oktober 1981 in de Julianahal normaal door-
gang zou vinden. Een van de zijde van de Jaarbeurs gedane auggeatie
om de premie voor een af te sluiten aanvollende verzekering voor rekô
ning van de OSL-stiohtingen te laten komen, werd door de advooaat van
de OSL-atichtingen van de hand gewezan.

Vernomen werd, dat de demonatratie van het
AHCU grootaoheepa sou vorden aangepakt. Binnen deze kring werd afge-
sproken, dat men er van alles aan zou doen om de demonatratie een vreed-
zaam karakter mee te geven. Contact werd gezooht met Onkruit, dooh van
deze zijde liet men weten geen prija te stellen op aamenwerking met
het UKU. Bekend werd verder, dat Onkruit afzonderlijk wenste te demon-
atreren, avenals de Disaidentenbond. Laatstgenoemde organiaaties gaven
eohter bij de plaataelijke politie geen kennis van een te houden de-
monatratie. Dat deed het AIKU wel. . Op_26 oktober 1981
werd door het A5TCU, hij monde van ' x,
van de voorgenomen demonstratie op 31 oktober 1981 bij de politie te
Utreoht kennisgegeven. De demonatratie zou uit twee gedeelten bestaan,
t.w.i
1. Een demonatratie van 09.30 tot 11.00 uur op het Teemarktplein. Al-

daar zouden pamfletten worden uitgereikt aan bezoekera van de OSL-
bijeenkomst, terwijl door een muziek- en toneelgroepje vbbr de in-
gang van de Jaarbeurahallen een protest-optreden zou worden ver-
zorgd;

2. Een demonatratieve optooht vanaf het Veemarktplein naar de Stadhuia-
brug van 11.00 tot 12.00 uur. Op de Stadhuiabrug zou een infoxmatie-
atand worden ingerioht, waar Informatie over de OSL-stiohtingen zou
worden veratrekt. Aid̂ ar zou de optooht worden
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H«t AHOJ verwahtte, dat 500 a 1500 personen aan da demonstratie zouden
dealnaman,

Om aan an andar in goada banen te lei den had de politia diyarse
ataatregelen genomen. Zo ward besloten om te traohten da demonstranten
buiten hat Jaarbeursoomplex te houden. Daartoe warden mat madewerking
van de Jaarbeurs-bewakingsdienst alia toegangshekken gesloten op da
ingang aan hat Vaamarktplain na. Om ta voorkomen, dat demonstranten
over de hekkan zouden klimmen, ward nabij deze hakken door politia-
ambtenaren en bawakingapersoneel van de Jaarbeura gasurveilleerd.
Voortg ward afgesproken, dat gatraoht zou worden zo veel mogelijk per-
son an, die zich aan overtrading of misdrijf schuldig maakten, aan te
houden en naar het Hoofdburaau van Politie ever te brengen.

Op 31 oktober 1981 had zich te 09.30 uur op hat Veemarktplein
te Utrecht slaohta sen twintigtal personen, kennelijk demonstranten,
verzameld. Naazmate de tijd verstreek groeide het aantal demonstranten
aan an te 10.1? uur werd de menigte op plm. 300 (voornamelijk Jeugdige)
personen gesohat. Aanvankelijk stelden de demonstranten zich passief,
op plm. 50 meter afstand van hat toegangshek tot het Jaarbeursopnplex,
op. Aan bezoekera van de OSL-bijeenkomst werden pamfletten (bij lagan
7,8 an 9) overhandigd. Hat zangkoor "Linka-Om" zong ankele atrijdlie-
deren.
Tot plm. 10.10 uur kondan bazoekers van da OSL-bijeenkomat ongahindard
het toegangshek passaran. Bij dit hak warden da toegangskaarten geoon-
troleerd door da Jaarbeursbewaklngsdienst. Ongavear 50 meter verder
moesten de bezoekers aen tweeda toegangahek paaseren. Ook hiar werd
geoontroleerd door da bewakingadienat van da Jaarbeurs, tarwijl aan
de ingang van da Julianahal waderom ean contrfile plaata vond door la-
dan van OSL.
Toen hat overgrote deal van de bazoekers reads binnen was, drongen de
demonstrantan op naar hat toegangshek van het Jaarbaursoomplaz. Het
was daarna niet mear mogelijk om par auto dit hak te passeren. Voet-
gangers werden door da damonstrantan ongamoaid galaten. Autobeatuur-
dars werd door da Jaarbeursbewaking aangaradan da auto bolt en het tar-
fcein ergens ta parkaren. Lauzen soandarend "OSL wag ar mee", spreekko-
ran aanhaffend en strijdliederen zingend, zatten de demonstrantan hun
protastaotie tegan het Oud Strijders Legioan voort. Sr werd 66n. rook-
bommetje gegooid, terwijl er wat aan hakkan ward gesjord, dooh overi-
gens verliep het geheel vrij ordelijk. De ruim aanweziga politia hoefda
nergens op te traden.

OpvaTlend was het grote aantal persmensen, dat zich in en om
da Jaarbeurshallan had verzameld.

/ meer Ta 11.00 uur malddan zioh aan het toegangshek gaan bezoekers/voor da
OSL-bijeenkomst. Be animo om ter plekke vardar ta demonstreren vermin-
derde dan ook zichtbaar. De persmansen, die blijkbaar ook wel inzagen,
dat er geen interaasante dingen meer te verwaohten waren, verdwenen
aan voor ean. Een aantal demonstranten verwij derde zioh richting atad;
da aohtergeblevenen formeerden een stoat en aetten zioh in beweging.
In de stoet werden borden met opaohriften en leuzen, zoala b.v.ttO.S.L.a
Ouwe Stront Lijers"; "Weg met het OSL en weg met hat fascisms11; "geen
fascisms an geen raoisme? maegedragan.
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Voor wat betreft da OSLrbijeenkooat kan worden vermeld, dat
deie een rustig varloop had. Da OSL-organiaatie had zalf ankala maata*
regelen genomen on aen ordelijke gang van zaken te bevorderen. Zo had
man begeleidlngagroapen gaformeerd, die tot taak hadden bezoakara op
hat oantxaal atation op ta vangan an naar de Julianahal te begeleiden.
Er was voor daze groepen een instruetie opgesteld, die als bijlage
(14) hierbij wordt gevoegd. Op het oentraal-station te Utreoht warden
door laden van de begeleidlngagroepen aan bazoekers van de OSL-bijeen-
komst een pamfletje uitgereikt. Een fotooopie van zo'a pamfletje
wordt ala bijlage (13) bij dlt rapport gevoegd. De begeleidingsgroe-
pen werden gevormd door jongelui, veraoedelijk leden van Conatruotief
Jong Nederland. Sen tiental van daze jongelul oordeelde het nodig on,
toen pxaotlsch alle bezoekera veilig blnnen varan, naar het toegangshek
van de Jaarbeurs te gaan met de bedoeling een provooatie met de de~
monatranten uit te lokkan. Door aanwezig polltie-personeel werden zij
naar de Julianahal terug verwezen.

Door de gemeenteraadsfraotiea van PvdA, PSP, CPU en PPR was
aan de burgemeester van Utrecht gevraagd om een waarnemer naar de
OSIr-bijeenkomst te stuxen, teneinde te vernemen, wat er door de di-
verse sprekers zou worden gezegd. In overleg met de burgemeeater ward
een politie-offioler met deze taak belaat. Van hem werden evenwel geen
vermeldenawaardlge uitapraken vernomen.

De bijeenkomat werd bevooht door pirn. 1000 personen. Het pro-
grapna werd volgena plan afgewerkt en te 16.00 uur werd de vergade-
ring bê indigd. Inoidentan deden zieh tijdeni de bijeenkomat niet
voor.
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HET OUD STRkJDERS UEQWEN

Op ZATERDAG 31 OCTOBER 1981 houdt het Oud Strijdera Legioen, evenals vorig jaar,
een bijeenkomat in de Julianahal van het Jaarbeurscoaplex te Utrecht.
Ondergetekenden roepen op aasaaal te proteateren tegen deze bijeenkoaatl!

WAT IS HatT CX9.L.7
Laat U niet mialeiden door de naam!
'Oud-atrijdera' doet denken aan menaen uit het verzet, maar die vind je vrijwel
niet bij het O.S.L. Integendeel! Het in 1958 opgerichte Legioen beataat van oor-
aprong voornaaelijk uit oud-Koreagangers en oud-K.N.I.L.-militairen. Due juist
aenaen die het verzet in Oost-Azie hebben onderdrukt.
Sinds die tijd hebben aeer aenaen zich aangealotan, die zich aangetrokken voelden
tot de O.S.L.-ideeen over 'het rode gevaar* en de niet-blanke aedeaena.
Onder hen zijn verachillende hoge beroepaofficieren en politic!.
Het O.S.L. biedt gelegenheid er de aeeat rechtae en raciatiache ideeen op na te
houden, onder de 'nette* dekmantel van het drie-delig pak.
Wij noeaen in dit verband LUNS, aecretaria-generaal van de HAVO, ex-lid van de
H.S.B. en profeaaor KISTEMAKER, die tijdena de oorlog in Parijs aan een atoo»bo»
voor Hitler werkte. Op de bijeenkoaat van vorig jaar voerden beiden het word:
de eerste Bet een pleidooi voor «eer kernwapena; de tveede voor aeer kernenefgie.
Voor wie nog niet wiat uit weIke hoek de O.S.L.-wind waait...

De recente ontwikkelingen in het doen en laten van het O.S.L. zijn heel veront-
ruatend. Blijkbaar aangenoedigd door de groeiende criaia (wanneer hebben wij dat
eerder gezien?) koat het O.S.L. atapje voor atapje de atraat op. Het begon aet
raciatiache atandpunten, anti-coaauniatiach geacheld en het bepleiten van kern-
energie in him blad 'Sta-Vaat* en in interview* aet bijvoorbeeld voorcitter P. EGO.
Maar de laatate tijd ia er ateeda aeer aprake van een actief gexochte confrontatie
aet bewegingen en organiaatiea die progreaaieve doeleinden aaatreven, coala
ailieugroeperingen, de anti-kernenergiebeweging en de vrouvenbeweging. Nieta gaat
hen te ver oa deze groepen verdacht te aaken. Volgena het O.S.L. vorden alle
actiea door Moakou betaald en zijn linkae partijen vooruitgeachoven ruaaiache
Poaten...
Maar zelfa geweld koat nu voor in hun draaiboek; een ontwikkeling die nu de kop
ingedrukt aoet worden oa strakt nog veilig voor once belangen op te kunnen koaen.

KNOKPLOaWWEN VOOM NAVO BN HIOOMalBI ftMlaalN
Oa weIke feiten gaat het hierbij?
- 12 SeptemberJl. in Soesterberg tijdena de ailjoenen-veralindende NAVO-vliegshow,

verachijnen knokploegen van het O.S.L..(jongerenafdeling Conatructief Jong
Nederland) en Vikingjeugd en siaan veracheidene deaonatranten in elkaar.

- 19 September jl., eveneens in Soesterberg, tijdena de anti-kernvapendeaonatratie
strooit het O.S.L. punaises op het fietapad en gooit met eieren naar de
deaonatranten.

- 21 September worden demonstranten in Dodevaard door knokploegen bedreigd, terwijl
de kranten schrijven dat de bevolking in opatand vaa gekoaen. Op de zender 'De
Zwijgende Meerderheid' die toen in de lucht was, had het O.S.L.-lid Henk SCHOLTEM
een actieve rol in het samenbrengen van aenaen* die wel eena op 'rooie horden*
wilden inalaan.

Terwijl onderhand de gehele Verenigde Natiea de apartheid in Zuid-Afrika veroordeelt,
sluit het O.S.L. op 16 September jl. een broederachapaverdrag aet een Zuidafrikaanse
militaire veteranen-organisatie.
Over de vrijheidastrijders in Zuidelijk Afrika zegt het O.S.L. (in Sta-Vaat van mei
1979): "Uit naam van de gehele mensheid dienen deze ondieren vervolgd te worden, tot
uitroeiena toe." Wij vinden dit een faacistische uitspraak.



°e wens om ongestoord grondstoffen te kunnen roven uit dit deel van de wereld, ligt
aan deze uitspraken ten grondslag.
Problemen coals de steeds grotere werkloosheid en woningnood zijn volgens het
O.S.L. te wijten aan de koast van "oneigenlijke" Nederlanders (Surinaners en
Antillianen) en buitenlandse arbeiders (P. ECO, sept. 1979) Wlj weten dat deze
problemen door de huidige economische wereld-crisis veroorzaakt zijn.
U.J.A. VISSBR doet in Sta-Vast (1978:2) de volgende - uitgesproken racistische -
uitspraak: "De mogelijkheid sit erin, dat een vergrijsd Uest-Europa rich gaat
verjongen net Arabisch bloed en met een op de Islam steunende levensbeschouwing."

Typerende uitspraken over vrouwen cijn te noteren uit de mond van voorzitter P. EGO.
In Vrij Nederland, 1 maart I960: "Laatst, dat was bij een discussie over kernenergie,
toen sprak ik ook net zo'n 'abortuswijf. Die sei dat het ergste van Hiroshima is
dat vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen. En toen zei ik: dat scheelt, dan
hoeven die tenminste ook niet meer voor abortus te demonstreren."
En over vrouwen, die over het riaico van verkrachting spraken: "En toen cei ik,
daar is geen kans op. Het waren culke oerlelijke wijven, dat ik me dat eenvoudigweg
niet voor kon atelien."

te|en de vrouwenbeweging: geen zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen intake abortus;
vrouwen horen achter het aanrecht.

tegen bevrijdingsbewegingen
tegen ontwapening en vredeabewegingen, coals het Interkerkelijk Vredesberaad (I.K.V.)
tegen mensen die een uitkering ontvangen
tegen krakera
tegen homosexualiteit en de hoaobewegingt In Vrij Nederland van 1 Mart 1980 heeft

P. EGO het, met veemoed, over de tijd dat "homosexuelen cich tenadnste nog
gedeisd hielden."

tegen Surinaamse en Antilliaanse landgenoten, tegen buitenlanderst condebokken am
de crisis-ellende op af te reageren.

tegen links (bijvoorbeeld pogingen osi progressieve leerkrachten van school af te
krijgen.)

tegen communisme (voor het O.S.L. een scheldwoord, wear cij alias onder verstaan
waar sij tegen sijn...)

Uij denken dat bovenstaande schets van de ideeen en praktijken van het O.S.L.
voldoende redenen geeft o* ongerust en verontrust te cijn over dece organiaatie.
De geschiedenis heeft ons een harde lea geleerd...

Vandaar dat wij op 31 OCTOBER vanaf 9,30 TO* een proteatmnifestatie organiseren
op het VEEMABKTPLEIH bij de Croesttlaan te Utrecht.

De denonstratie tegen het Pud Strijders Le«ioen wordt geortaniseerd en geateund
door; A.M.M.U., A.N.J.V., Anti-Apartheidsbeweging Nederland, Anti-faacisa» koaitces
In Den Haag, Twente, Nijnegen, *t Gooi, IJtaond-Noord en Utrecht, Anti-faacistische
Verzetaatrijdera Nederland (Bond van Anti-Fascisten), Basisgroep Staphorst, Buiten-
lands Vrouwen Overleg, B.V.D., C.P.M.* Dodewaard-Gaat-Dicht, H.T.I.B., I.K.B.,
K.M.A.N., K.M.A.R., Komitee Vrouwen tegen Fascisme, Komi tee Utrecht voor Zuidelijk
Afrika, Komitee Soldaten tegen Kernwapens, K.W.J.-Utrecht, Landelijk Overleg
Alternatieve Hulpverlening, L.O.G., LOSOH, LSOBA, N.I.A.C., Miguel Hernandez,
P.S.P.-jongeren, P.S.P., Rebel, Rooie Rat* Rooie Vrouwen van de P.v.d.A., S.B.S.,
S.P., Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland, Strohalm, T.D.I.D., V.V.D.M.
Stop de N-bom, stop de kernwapenwedloop Utrecht e.o.
Financiele bijdragen ciin dringend nodia; A.F.K.U.. giro 430644*. Utrecht.
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tekst af f iche

9.30 UUI? oo het VER»PKTPLEI?? (t.o. het Jaarbeursnlein) in UTRECHT.

tekst (in kadertje) ;

Op zaterdag 31 oV.tober houdt het Oud Strijders Legioen (O.S.L.) zijn
jaarlijkse bijeerikonst in de Julianahal var. het Jaarbeurscorplex in
Utrecht,
Het O.S.L. is een extreem-rechtse organisatie die voornamelijk uit
Korea-veteranen, outf K.rM.T..-inilitairen.. hoqe beroepsofficieren,
rechtse politici en rechtse burgers bestaat, en vrijwel nict uit oud-
vcrzctsstrijders.

'Het O.S.L. is de laatste tijd reermalcn in hot nieu"7S gewsest in verband
net qowelddadiq cptrcden taqen de anti-kcrnrinergie-bcwsging in Dodawaard
en tegon de vredesb&weginc: in Soesterberg.

HEP O.S.L. IS:
VOOP. uitbraidim v?n kornwapens
VDOP. het apartheidsrwirae in Zuid-Afrika
VOOP een racistischo politiok in Nudorland

HET O.S.L. IS:
TEGEJ4 de vrouf«2n-r abortus- en hcnolcwegingon
TDGES-! Surinancrs, Antillianon «n buitenlandso arboiders
TEXiR^ links, socialisms, corrrjnisrt, anarchisnc,
TET3EH bcvrijdingshcvJegingcn
TBGB-T on,tvaponing
TEJGEN krakcn
TBGEI'

rocprai iedaracn op or. op 31 oktobcr" om 9.30 uur tr: konen protcstaren
togcn dc O.S.L.-bijccrikonst.

GEEN PRjJFAaWDPL VOOP APARTHEID EP RACISME

GEEN

GEQ? BI O.S.L,
Doze dc fonstratio wordt gcorganisocrd en gcstound door:
ANTI-FA 5CIS-C RCy-HTEE l7TRBa?T, postbus 62 Utrecht, giro 4306444

F.E. B&AJJGRUK; Dr moc-t nog ontzottend vcol goorganisoord wordon voor de
31sta. Als jo ncc wilt orcjaniscrcn of lossc klussen wilt
docn, dan heel graagl Jo kunt jc daarvoor opgev&n bij
Ed, tel. 030 - 946800 of Angelina, tel. 030 - 782108.



1
a.van etc O.S.L.-bijoorikomst 31 oktobor

9.30 uur

10.30 uur
, f

zaal open

ng door P. Ego (voorzittxjr C.S.L.)

10.35 uuri -

11.15 uurl -

I
12.00 uurj -

14.15 uur -

15.0C uur -

15.45 uur -

17,00 uur -

Prof .r>r. C. Zoutont?ijk (voorzitter to karntirfraktie V.V.D.J
"nuitinlandse politick inzakc. Suid-Afrika"

Prof .Dr van Doom (hoonleraar c-conordc V.U.)
!'EconT-isch TY.rspecticf van Mbdjirland1

lunch

Cc-nc.raal-najoor P. Cremor (KonirJJLijk Instituut voor Deftnsie.
Brussel)
"Dc v-:rdodieinc? van bet Vrijo Europai:

Prof.Tt, I. A. nicponhorst (oud lid 1e kancrfraktic C.D.A.)
i:Binr ̂ r.landsc politicks ontwikkelinqc-n1'

sluitinn door Erro

slot » noaclijvhci<3 tot samsnzijn.
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PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

j
• te houden.

Op zaterdag 31 oktober aanstaande organiseert het Oud Strijders Legioen (O.S.L.)

een bijeenkomst in Utrecht. De O.S.L. is een groeiende, extreem rechtse

organlsatie, die zich steeds openlijker manifesteert en die metterdaad optreedt

tegen sociale bewegingen zoals de vredesbeweging, de anti-kernenergiebeweging

en de derde-wereld-beweging.

In toenemende mate ricbt het O.S.L. zich eveneens tegen buitenlanders en

verspreidt valse informatie over hen. Racistische uitspraken koaen*veelvuldig

voor in nun blad "Sta-vast".

De Stichting buitenlandse werknemers "midden-nederland", werkzaan met en voor

buitenlanders in de stad Utrecht en in de regio-geneenten, protesteert tegen

dit soort ontwikkelingen en wijst het O.S.L. af. Met name spreken we onze

afkeuring uit over het voornemen van het O.S.L. OB in onze stad deze bijeenkoast

Wij roepen de nederlandse, demokratische organisaties, de politieke partijen,

de kerken en de vakbonden op om zich bij ons protest aan te sluiten en een halt

toe te roepen aan gevaarlijke, racistische tendenzen in de nederlandse sanenleving.

Wij doen ook een beroep op u om aan diegenen, die de O.S.L. nenen te steunen,

medewerking te ontzeggen.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING BUITENLANDSE WERKNEKERS

"MIDDEN-NEDERLAND"

N.B. Wij zijn graag bereid verdere informatie over bovenstaande standpunt

te geven. Daarvoor kunt u zich wenden tot een van volgende personen:

.: Thanasis Apostolou (inhoudelijk koOrdlnator)

• Stef van Breugel (nedewerker voorlichting)

•-/ Jo Douven (medeyerker voorlichting) tel. 030-313833

Stichting Buitenlandse Werknemers
"Midden Nederland"

Bemuunlc Weerd W.Z 4-5 3513 BH Utrecht
tel :<030)-31 3833
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PERSBERICHT
ZATERDAG 31 OKTOBER - DEMONSTRATIE TEGEN HET PUD STRIJDERS
LEGIOEN - 9.30 uur op het VEEMARKTPLEIN (t.o. het jaarbeurs-
plein) in UTRECHT

''Op zaterfdag 31 oktober houdt het Oud Strijders Legioen haar
2e bijeenkomst: in de julianahal van het Jaarbeurskomplex in
Utrecht.
Het O.S.L. is een extreem-rechtse organisatie die voornamen-
lijk uit Korea-veteranen, oud-K.N.I.L.-militairen, hoge be-
roepsofficier̂ n, rechtse politic! en rechtse burgers bestaat
En vrijwel niet uit oud-verzetsstrijders.
Het O.S.L. is de laatste tijd in het nieuws geweest in ver-
band met het organiseren van knokploegen tegen de anti-kern-
energiebeweging in Dodewaard en de agressie tegen de vredes-
beweging in Soes.terberg.

Het O.S.L. is voor:
- voor uitbreiding van kernwapens,
'- voor het apartheidsregime in Zuid-Afrika,
- voor een racistiese politick in Nederland.

• Het O.S.L. is tegen; :
- tegen de vrouwenbeweging,
- tegen de abortusbeweging,
- tegen de homobeweging,
- tegen surinamers, Antillianen en buitenlandse arbeiders,
- tegen links, socialisme, kommunisme, pacifisme en anarchis
me,

- tegen bevrijdingsbewegingen,
- tegen ontwapening,
- tegen kraken
- tegen mensen die van een uitkering moeten leven.

In voorgaande jaren kenmerkte het O.S.L.zich door tegen
alles te zijn wat progressief is.Standpunten over kernwapens
Zuid-Afrika zijn voorbeelden hiervan. Het O.S.L. nam toen
welliswaar rechtse standpunten in, maar uitte die slechts oj
papier en via reklame-vliegtuigen. De laatste tijd zien we
dat het O.S.L. door haar "koude-oorlogs" propaganda (bijv.
tegen het I.K.V.) een gevaarlijke politick is gaan voeren.
Ook organiseerden ze knokploegen in Dodewaard tegen de vreec
zaam opgezette demonstratie van de anti-kernenergiebeweging.
Ze lokken geweId uit door hun geweld en vorroen een voedings-

* ZOO bodem voor fascisme.
"" Wij willen op vreedzame wijze protesteren om deze ontwikke-

ling een halt toe te roepen en wel onder de volgende leuzen:

Geen propaganda voor aprtheid en racisme;
Geen lobby voor kernwapens- en kernenergie;
Geen bijeenkomst O.S.L. '.•

Voor nadere informatie; 030-782108 (Angelina)
030-946800 (Ed)
030-312887 (Arnie)

Bijlaget- pamflet met o.a. lijst van organisaties di'e de
demonstratie organiseren en ondersteunen alsmede
meer informatie over O.S.L.
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WAAROM DOEN WIJ MEE MET DEZE MANIFESTATIE TEGBN HET O.S.L.?

wij heten "Vrouwen tegen Fascistne". Wij noeraen het O.S.L. niet direkt
fascisties. Wij doen aan deze aktie mee, orodat wij ook tegen rassisne
en sexisine zijn. Hoevel deze bijna altijd een onderdeel van het fas-
cisme zijn, kotnen ze ook los van het fascisme voor. Van het O.S.L. is
bekend dat zij een rassistiese politick in Nederland voorstaat. Ook
hebben zij uiterst sexistiese ideeen. Als vrouwengroep houden wij ons
vooral dearmee bezig. Juist omdat sexisroe vaak als het minst belang-
rijk gezien wordt, terwijl het ons het roeest bedreigt. Dat is dan ook
de reden dat we een aantal ideeen van het O.S.L. ten aanzien van vrou-
wen naar voren halen. In hun bladen schrijven ze herhaaldelijk tegen
abortus, tegen lesbiese vrouwen, over het gezin wat hun heilig is en
hun angst voor het zedelijk verval van hun kinderen.

HET O.S.L, TEGEN LESBIKSE VROTIWEN.
Stavast(O.S.L. maandblad) schrijft november'80: "Ander pakje uit de
grabbelton der misstanden: leabische vrouwen gaan op-17 en IP oktober
(als U dit leest is het alweer voorbij, het nadeel van tijc^r copy
intenden) een "lesbisch festival" brganiseren. 0 en ik zullnn er niet
voor in de rij gaan staan, maar -Uw dochters of kleindochtr r '<>- den
uit nieuwsgierigheid wellicht eens een kijkje kunnen gaan rea.-m.
Meisjes op een leeftijd van dweperij met een letares of een ?nder
vrouwelijk idool, een periode waarin -'.f. hormoonhuishouding bu^: natuur-
lijke draai nog niet helemaal gevonden heeft. We kunnenalleen maar ho-
pen dat ze voor de rest van hun leven niet belnvloed worden door dit
soort demonstraties."

« . . . , . . .
Kortom: het O.S.L. vindt lesbies zijn een gevaarlijke ziekte die ook
nog besmettelijk is. Alleen natuurlijk volgens het O.S.L. is dat een
meisje op een jongen ̂verliefd wordt. Wie een andere geaardheid heeft
dan de O.S.L. meet haar mond houden. ' " '

HET O.S.L. OVEH HET GEZIN.
Het O.S.L. noernt het gezin de hoeksteen van de samenleving die op dit
moment bedreigd wordt. Volgens hen wordt het Gezin bedreigd door dalend
normbesef, echtscheiding, ontevreden vrouwen die buitenshuis willen
werken en dan hun kinderen in kr̂ sjes stoppen. "(Stavast nov. *79)

Vrouwen mogen dan wel van het O.S.L. buitenshuis werken, maar zij zijn
in de eerste plaats moeder. Als zij een kind krijgt moet zij haar baan
maar opzeggen. . -

HBT O.S.L. EN HET ZEDRLIJK VERVAL VAN HUN KINDEREN.
Stavast van juni/juli '79:. " Eerbied voor het Leven, jawel. Kaar hoe
tnoeten we onze kinderen nog eerbied voor het Le*ren bijbrengen, ze zijn
immers al baas in eigen biuik v66rdat' hun veirstand goed en wel onwikkeld
is? Daarom verlagen we de grenzen van de volwassenheid en de raeerderja-
righeid ook maar tot 18, liefst 16 jaar .wel ja, wie biedt-er minder?"

Alsof nteisjes onder de 2) jaar te atom zijn pver^hun eigen licbaam te
beslissen; terwiĵ . ze wel sliwgenoeg geacht worden otn nidt in verwach-
ting te raken. . '
De O.S.L. heeft de' Schoolwacht' opgezet . Deze Xeejtt zi'ch :bijvoorbeeld
tegen sexuele voorlichting in biologielessen en tegen het bespreken
van rolpatronen in maatschappij-lessen.



SET OSL OVER ABORTUS.

Stayast schrijft veel over anti-abortus akties: Pater Koopmans krijgt de voile

aandacht. Ook intervieuwt mevr. 0. van Hemert tot Dingshof-Spree mevrouw Beeler-

Leeuwenberg uit Ermelo omdat zij de Christelijke werkgroep Voor het leven opgericht

heeft (Stavast oktober '79). Een jarenlange medewerker van Stavast Mr dr Zeegers,

is qok voorzitter van de Veruniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.(Jaap v.

Donsielaar VN 3-8-'80)

TrJEORIE VAN HET OSL OVER DE VROUWENBEWEGING.

rUst-OSL doet net de vrouwenbeweging, wat de rechtse pers doet met de kraakbeweging,

vredesbeweging en anti-kernenergie beweging. Zij probeert de vrouwenbeweging te kri-

minaliser«n. \t schrijft oovember '79:"je hebt enerrijds de {ieve soort (als de vrouwen

voor het zeggen hadden kwam er nooit ineer oorlog, er noes ten veel meer vrouwen in

regeringen etc.) Anderzijds de radicalen" en even verder in Stavast "het zaj ieder-

een duidelijk zijn, dat de tweede groep, de radicalen, het meest gevaarlijk is. De

mode mag voor hen beslist niet vrouwelijk zijn (dat is kapitalistisch!)Het lijkt

alsbf de vrouw een soort tweederangsman noet word en." :

Du* zodra het OSL iets van onze akties merkt, dan worden we af geschijderd als on-

vrouwelijk, tweederangsmannen. Van het OSL noeten we gewoon onze mond houden.

Voor het OSL is iedereen die een andere mening heeft en het lef heeft om die te

uiten, een bedreiging voor de samenleving.Als je Stavast leest heb je het gevoel,

dat *1 deze mensen met een andere mening 6€n groot komplot vormen, het OSL gooit

alles op een hoop. Zo maken in Amsterdam volgens drs P. Kooperberg (Stavast april

'80) o.a. de volgende groepen de dienst uit: "de Hells Angels, de Reclasseerders en

de Kinderbeschermers, de vrouwen-de-baas clubs en Pistolen Faultje en zijn vaste

klandizie"

Tot slot het meest afschuwelijke voorbeeld van de manier waarop het OSL denkt

(iatervieuw van Jaap van Donselaar VN 1-3-'80), voorzitter Ego:

Ego: -We g*an steeds
dieper het moera* In. Ala dja abortus
eenmtal Keregda is d«n krtjgen we de
euthanasle to dit tend... En tods at die
dlngen tegenwoordlg gepropageerd
worden: mannen die met mannen moe-
ten trduwea en vrouwen die met vrou-
wen moeten trouwen. 3m, tony hoor.
maw lo langzaroerhand. UJJtt bet crop
also! we aHem*al getlkt zijn gewordenf
Al» vroeger temand homo was dan wist-
ie niet wat-le moett doen om ztch ge-
deisd te houden. Tegenwoordlg is het zo
dat Je Je gedeisd gaat houden als Je
hetera bent... En dan dat enornte ge>
dram van "baas In eigen bulk". Daar
ben ik ook tegen. Vooral de manier
waazop dat' gepropeteerd wordt stuit
me enprm tegen de borst. Dt vind dat er

grensen moeteo zifD aan wat in een
samenlevlng geoortootd Is. Dan sic Je
soms ook van die wljven dledaar topen
te fDten — Ja. Ut noem dat "wtJvenM:
laatst sprak Ik er een paar. die waren
lesblseh. Ik vroeg waarom ze nou voor
abortus' demonstreerden. want dat
hoeft toch niet als Je lesbisch bent?
Weet Je wat se toen selden? Dat zij ook
verkracht konden worden! En toen zei
tk: daar Is geen kans op. Het waren
zulke oerieUJke wijven dat tk me dat
eenvoudigweg niet kon voor»t*Hen...
Laatst. dat was bIJ een discussie over
kemenergie. toen sprak ik ook metzo'n
"abortuswllf. Die zel dat bet ergste van
Hiroshima is dat vrouwen geen kinderen
meer kunnen krljgen. En toen zei ik: dat
scbeelt. dan hoeven die tenminste ook
niet meer .voor abortus te demon-
streren.'-
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STRIJD VOOR ANARCHIE, IS STRIJD TEGEH .FASCISMS.

We demonstreren hier tegen het O.S.L., een lascistische organisatie
met prominente leden als Dhr. Kistenmaker ( ultra-centrifuge ) en de
ex-NSB'er Luns, die nederland willen "bevrijden" van al het "linkse
tuig". Onlangs nog protesteerden zij heftig tegen het bezoek van een
zuid-afrikaansverzetsvertegenwoordlger. Ze zijn echter geen geiso-
leerd verschijnsel.
Te laatste ti;jd zien we in nederland steeds meer fascistische of

semi-fascistische knokploegen optreden. Rechts in de aanval. Denk
aan de onkruit-demonstratie in Soesterberg, dodewaard, knokploegen in
Amsterdam. Maar het fascisme presenteert zich niet alleen op straat.
Rechtse organisaties zoals het oud-Strijders-Legioen en Construc-
tief Jong.Nederland ( de O.S,L,- jongeren ) hebben de strijd aangebon-
dc;i tegen iedereen die opkomt voor woonrecht, een beter leefmilieu,
anti-militairisme. Rechts voelt zich bedreigd. De tegenstellingen
worden scherper met op de achtergrond de dreiging van een allesver-
r^etigende kernoorlog.
Rechts heeft de aanval ingezet en dus zullen we ons moeten verdedi-
gen. We zullen ons moeten organiseren om sterk te staan tegen fascia*-
ten die zich ook organiseren. Onze kracht ligt in een Antl-Autoritaire
organisatie, een voor alles en iedereen kritische mentaliteit en in
de aantrekkingskracht die het idee van de vrijheid zelf heeft. Orga-
nisatie Xuiten alle partijen om in buurten, scholen en bedrijven.
Alleen zo kunnen we winnen.
Het kan voorkomen dat we zelf geweld moeten gebruiken. Geweld mag

echter nooit een doel in zich zelf worden. Dit is het geval met fa»-
cistisch geweld, geweld om het geweld, niet weten vaarom'en zonder
politieke visie. De fascist haat discussie, een fabcistische beweging
is nog nooit met argumenten groot geworden. Het is een pure gevoels-
beweging gekenmerkt door haat tegen de zwakke en verheerlinking van
het sterke, De fascistische mentaliteit is het resultaat van maat-
schappelijke onderdrukking, ontwricht maatschappelijk leven en een
gebrek aan menselijke ontplooingsmogelijkheAan. In tijden van kapi-
talistische crisis treedt deze mentaliteit op de voorgrond en maakt
het kapitalisrae hier weer gebruik van ( denk aan de militairisering
van de M.E. ).
Wanneer wij als antwoord op het fascistische geweld ook geweld .

gebruiken weten we waarom en met welk doel. Voor ons is geweld slechts
een af en toe nuodzakelijk middel om rechten veilig te stellen, om
vrijheid te verdedigen. Spuigroep

DE VRIJHEID IS ON&:-DOEL. Amsterdam.
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WAARSCHUWINS VAN EEN
EERSTE LUITENANT

Hat JonglStrljdere Lagioan traedt aan! Kn ricbt cvaar anti-raket- g>
acbut op de kaartooCrdinaten KB 5399* da politiake poaitie van
Luna. Daer zit de ziel van bet Oud Strijdera Lagioen

lie zijn deze Oud Strijdera? Terzetaatrijdera? lou
ja, aan handjjevol Prina-Bernbard-fena miaacbien.
•aar de harde kern rond Oud-NSB-atriJder en Pater
Kotte-volgelingJoseph Luna (inmiddela kinda aebter
da atoomknoppen) bestaat uit aadieten die in Indo-
neaie bet verzetliquideerden, en, aamen met Oud Ooat
Front-StriJderar- Amerikanen en andere oorlogamiada-
digera, Korea in de as legden.

Ale ve in een gezonde maatachepplj leefden, zouden
voor deze ultra-reaktionaire en merendeela ertreem-obria-
telijke hyeteTioi boogatena madiaobe belangatalling over
hebben; Maar we loven in een~iI52e""ma8t8ohappi3t TOl oorlog,
Tan AgtBi hongert kernoentrelea, martaling an Oud Strijdera
mat aen ktaupal hart. Oreral laten bun politiaka geeatrer-
vanten de aynagogen veer in de luebt apringen....dat la
nog aena vet andafa dan een bankoverval, be maneer Oeert-
aema?

Oeertaema.. ...maar vaobt aena avan..\Mrkta
politieka rotgenoot 60LDBEBO, burgemeester Tan
Dodevaard, niet aamen met OSL-era om de beTolkiBj
op te hitsen naar baproefd 9/oebbaliaana raoapt?
Bet OSL-(tevena E0-)lid lank Soholten uit Rbanan
riep per radio op de demonatranten uit te roaiea>
Ja, boa ligt de aamenverking tuaaen OSL en BO,
die beide met de lasteroampagne tegen bet IKY be-
gonnen zijn? We Ike banden beataen er tuaaen OSL
en "Atlantisobe CommiBBie", of tuesen OSL an de
komm&ndant van Soeaterberg?

Oud Strijdera Legioeu! Tasoiatentulg! Ala jullie atrete
op aan«i^sing van de Militaire Inliebtingen Dienat «a>
pendep&ts in bet boa <een cpgravenf reken ar dan maarqp
dat er een eerete lultenant met eijn onderdeel klaar-
ataat om jullie dat te verhinderenUilU Want Luns z'n
vingere mogen dan jeuken om op die kncppen te drukken;
hi J teriogt toch niet de kans OIL de were Id natr cie knoB-

Het SSL of OSL wil de Joodae an znarte madamena aan
bet kruia nagelen, vergaasen en laten.kreperen in de
tbuialanden. Maar Amandla, Anandla, DB 0?ERWIHNING IS
ZBXSB*

Raa. Berate Lui tenant, L. Kramer (naam)^ diMidant,
ar, 52.o5.16.263.



73 »/O

31 oktober 1981

Aan alle bezoek(st)ers van de OSL-bijeenkomst

De mogelijkheid bestaat dat demonstranten zutlen trachten onze
bijeenkomst te verhinderen door U de toegang tot de Julianahal
te beletten.

Door de politic zijn voorzieningen getroffen om U een "vrije
doortocKt" te garanderen. Ons verzoek aan U is rustiq Uw weg
naar de Julianahal te vervolgen en U in geen geval te laten pro-
voceren!!!

Met Uw alter medewerking zal niemand ons beletten gebruik te
maken van ons, langs democratische weg verworven, recht *)
op vergaderen en vrije meningsuiting.

OSL-BESTUUR

*) Grondwet art. 7 en 9



OSL Stichtingen
Stichting voor Politieke Bewustwording
Stichting Oud StrUders Legioen
Constructief Jong Nederland

Secretariat: Posibus 160 —2650 AD Berkel en Rodenrijs • Tel. 01891 -6066 b.g.g. 3645
PiKirekcning 16880 ten name van OSL Stichtingen te Berkel en Rodenrijs • Bank: Nederlutdse Middenstandsbank nr. 69.39.65.142

INSTRUOTIB BBGBLEIDING BEZOEKERS ULKDELIJKE OSL-BIJEBNKOMST

Taakomechrjjving:

1 • Er op toezien dat bezoekers voor de OSL-bijeenkomst ongestoord de
Juliana-Gehoorzaal kunnen bereiken.

2. De leden van de begeleidingsgroepen dienen binnen de hun toegewezen
sector te blijven; er dient een voortdurend oogcontact met belendende

\n onderhouden te worden.
3. De groep dlent zich niet al te opvallend ale eenheid te manifesteren,

een gespreide werkwijze verdient aanbeveling.
4. By eventuele acties de ernst ervan Juist inschatten om vervolgena

direct de politie hiervan in kennis te stellen en optreden aan haar
over te laten.

5. Alle begeleidingsgroepen dienen nun activiteiten vanaf 10.45 u te
beeindigen, en wel te beginnen met groep I die vervolgens groep II,
groep III etc. met zich meeneemt. Een groep mag slechts zijn sector
verlaten na 10.45 u wanneer hJJ voltallig is! Gezamenlijk begeven de
begeleidingsgroepen zich naar de Juliana-Gehoorzaal alwaar zij tussen
11.00u en 11.15 u terugverwacht worden.

^ Werkwijze:

1. Het ligt in de bedoeling dat de begeleidingsgroepen uit vijf mensen
zljn samengesteld onder vie 66n door OSL-fuctionarissen als leider
wordt aangesteld.

2. De groepsleden moot en niet direct herkenbaar zljn als OSL-begunstiger.
3. Z]J dragen uiteraard g66n wapens (atok, steen, me a etc.).
4. De opdracht bestaat eruit de route die de bezoekers vanaf de stations-

perrons tot in de Juliana-Gehoorzaal moeten volgen te controleren op
onrechtmatige acties van eventuele demonstranten zoals hinderen,
lastigvallen, blokkeren, intimideren etc.

5. Bij bespeuring van enige ongeregeldheden zoals hierboven omschreven,
dient men dit nauwlettend gade te slaan om zo mogelijk kalmerend op te
treden.Mocht dit onverhoopt geen vruchten afwerpen dan dient onverwyid
de aanwezige politie hiervan in kennis geateld te worden gebracht.

6. Zelfverdediging is toegestaan maar pas MADAT je zelf bent/wordt aangeva!3



' Om een eventueel beroep op noodweer te kunnen doen moet aan twte
vereisten voldaan zijn:
1- De zelfverdediging moet de enige mogeljjkheid zljn om jezelf te kunnen

beschermen.
2- Het door jou aangewende geweld moet in verhouding ataan tot de aanval

Tenslotte:
QLQ ALTIJD AANWYZINGEN EN OPDRACHTEN YAM HET BEVOEGDE GEZAG ONMIDDELLIJK

EK CORRECT UIT1
Aankomattjjden treinen vanuit de richt
AMSTERDAM R f DAM/DEN HA 1EIDEU
9.09u 14A
9.16
9.29
9.39
9.46

. 9.59
10.09
10.16
10.29
10.39
10.46
10.59

11B
12B
14A
11B
12B
1-4A

• 11B
12B
14A
11B
12B

8.58u
9.13
9.16
9.28
9.43
9.46
9.57

10.13
10.16
10.27
10.43
10.46
10.57.

11B

12B
12A

11B
12B
12A

11B

12B

12A

11B
12B
12A
11B>

9.02u

9.32
10.02
10.32

11.02

11A
11A

12A
12A

11A

HILVERSPM

9.04u

9.19
9.34
9.49

10.04
10.19
10.34
10.49
11.04

3A

2A

2A

2A
2A
2A
2A
2A
2A

ng:
^j xn?Ui ii^uXL£lJCii£Vt£MW

9.09u

1
1
1

9
0
0
1

•
•
.

.

39
05
39
09

DEM BOSCH

2B
2B
2B .

2B

2B

BAARB
8.53u
9.25
9•

10.
10.

53
23
53

1

1
1

1
1

8.58u

9
9

9
9

10
10
10
10

.18

.28

.48

.58

.18

.28

.48

.58

9A
7B
9A
15B
9A
3B
9A
15B
9A

AMERSPOORT

1
1

1

1
1

9
9
9
9
0
0
0
0
1

,07u 3A

.12

.37

.41

.06

.15

.37

.41

.07

8A/B
3A
8A/B
4
8A/B
3A
8A/B
3A

Algemene gedragscode:
Wees vriendelijk en voorkomend tegen de bezoekers van de landelljke
OSL-bJjeenkomatf vees behulpzaam waar mogelijk.
Stel Je correct en verdraagzaam op ten opzichte van andersdenkenden;
laat je nooit provoceren tot afkeurenswaardige handelingen die de
goede naam van de OSL-Stichtingen kunnen schadeni
Onttrek je zo spoedig mogelijk aan eventuele ongeregeldheden, je aanwezig-
heid op dergeljjke plaateen hindert de politic in de uitoefening van
haar functie.
Yoor een eoepel verloop van een en ander ie het dringend gewenat Je
stipt aan de aanwijzingen van de OSL-functinarieeen te houden. Het

*

ontplooien van teveel eigen initiatief kan een ordeiyk verloop van de
dag ernstig belemmeren en tot minder wenselijke aituaties leiden. Wees
Je due deze dag van je verantwoordelljkheid bewuat en hand el ernaar!

Telefoonnummer OSL in de Julianahal: 955385 (gehoorzaal)
H.K, G.B ft R.T.
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Nr. 669/80 RJ. ib. Datum: 24-11-80

Betreft: "Onkruit-aktie" tegen hat O.S.L,

Op zaterdag 15 november 1980.organiseerde.het Oud Strijders
Legioen (O.S.L.), in de geliborzaal van de Julianahal, be-
horende bij het Jaarbeursoomplex te Utreoht, een bijeen—
komst•
Hit het programma bleek dat de te houden voordraohten het
terrein van het militairisme, de binnenlandse politiek en
de kweetie van de kernenergie zouden gaan bestrijken. AIs
gastsprekers waren daartoe o.a, uitgenodigd Nr. J.MJL.H.
Lone, Seoretaris«-Generaal van de NAVO, met een voordraoht
over VEILIOHEID en Prof. Dr. met het antago-
nist isohe onderwerp: KERNENERGIE: NOODZAAK !11
Net name deze twee sprekers en hun onderwerpen vormden een
uitermate vruchtbare voedingabodem voor een aktiegroep ale
"Onkruit".
De anti-militairistische aktiegroep "Onkruit" en sympathi-
santen lieten de gelegenheid niet te loor gaan enrlieften
e'en tegendemonstrfttie op. Uit een persverklaring -*elke bi
dit rapport is gevoegd— bleek, dat zij de aktie tegen het
O.S.L. voerden, omdat het volgens hun maatstaven een fasoi
-tisohe organisatie ecu zijn.
De groep "Onkruiters", ongeveer 50 personen, probeerde twe
toegangsdeuren van de Julianaha1 af te sluiten. Dit werd
door politie-optreden voorkomen, waarbij het tot schermut—
selingen kwam. De aktievoerders kregen niet de gelegenheid
de O.S.L.-bijeenkomst te verstoren. Om hun aktie tooh maar
meer "inhoud" te geven en het kennelijk maohteloze, onbe—
vredigende gevoel te verdrijven werd toen overgegaan tot
geweldadigheden, die resulteerden in het kapotgooien van
een ruit ^Ufhet hoofd van een politieman. Nadat enkele
"Onkruiters" met gelijke munt waren terugbetaald, ebde de
strijdluet weg en trok men zioh voor evaluatie terug in de
"Kargadoor", een progressief informatie— en aktieoentrum
in Utreoht *s binnenstad.
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Bijlageni —pereverklaring "Onkruit"

1 - klaoht brief O.S.L.

Gezien:
\,**~~

P.3. Na afrending van dit rapport kwam Verbinding 612 in het bezit van een aohrifte-
lijk geftane klaoht van de Stiohting O.S.L* tegen de aktiegroep "Onkruit" we gens
belediging* Onkruit liet zioh in het door hun verspreide pamflet weinig flatted
uit over het O.S.L.
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de Hoogedelgestrenge Heer
Hoofdcommissaris van Politic
van de gemeente UTRECHT
te
UTRECHT

Berkel en Rodenrijs
16 November 1980

Hoogedelgestrenge Heer,

\:

•Ego, Prosper Joannes Gerardus Antonius
geboren 17 Juli 1927 te 's-Gravenhage - Nederlandse nationaliteit
wonende te Berkel en Rodenrijs, Rozenoord 28
Voorzitter van de OSL-Stichtingen
en
Beelaerts van Blokland, Jkvr.Henriette Jeanne Adeleida
geboren 27. Maart 1954 te * s-Gravenhage - Nederlandse nationaliteit
wonende te Berkel en Rodenrijs, Ribesstraat 15
Secret ares se van de OSLr-Stichtingen

doen hierbij AANGIFTE voor zichzelf en als gemachtigden van de
de rechtspersoon bezittende Stichting Oud-Strijders Legioen en
de Stichting voor Politieke Bewustwording, alsmede namens haar
jongerenorganisatie Constructief Jong Nederland, bekend en werkzaam
onder de aanduidiging OSL-Stichtingen

wegens overtreding van bepalingen in het Wetkoek van Strafrecht
" Beleediging M titel XVI artikel 261

door leden van de zich noemende aktiegroepONKRUIT

begaan op 15 November 1980 te Utrecht

door het schrijven, vermenigvuldigen en verspreiden van een
zgn " publieksverklaring ", waarin aan het adres van de OSL-Stichting<
bestuursleden, gastsprekers e«,a«, volgens bijgaande copie.,

beledigingen worden geuit in de vorm van ergerlijke leugens, ver-
dachtmakingen en laster

ter rechtvaardiging van hun actie de door de OSL-Stichtingen op
15 November 1980 te Utrecht ( Julianahal) georganiseerde bijeenkomst
te beletten.

De aangevers verzoeken U van deze overtreding
proces-verbaal op te maken en dit voor verdere behandeling toe te
zenden aan de Officier van Justitie in Uw ArrondissementB

Berkel en Rodenrijs/Utrecht
16 November 1980 '

P -I G
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PERSBERICHT / PUBLIEKSVERKLARING
vandaag 15 nov/embar houd de anti-militaristiaaa aktiegroep onkruit
an sympatiaanten sen aktie tegan de bijeenkomst van hat oud stri
Tegloen Xo.s.l.) dit gebeurd d.m.v. het blokkeren van de twee toe-
gangen tot de jaarbeurahal "Juliana" in Utrecht, utaar deze bijeen-
komst gepland is.

deze aktle uordt gehouden omdat het o.s.l. een fascistiese organisa-
tle ia. dat blijkt uit hun pamflatten, hun tijdschrift stavast,
de akties en aanalagen die door hun gepleegd zijn en hun kontakten
met andere faaciatieae organisaties, het o.s.l., uordt gevormd doori
__ de atichting voor politieke beuuatuording
_ de atichting o,a.1 "
_ konatruktief Jong nederland
markante uitapraken van ago, de voo.rzitter van het o.a.l. zijn
" het o.a.l. atrijdt tegen-ialleaMuat links ia" en linka ataat vol-
gena hem gelijk aan " moordj drugs en verkrachting"," liever een
radioaktieve dood dan een communiatieae vrede" en " v/rijheid ia een
sterka nato 66k met kernuapena", ( vrij nederland 1-3-180)

in hun beginselverklarihgen schrijven de drie atichtingen in duide-
lijk fascistiese termen:
_ zelfdisipline wan de gemeehachap
__ het naleuen van onge'schreven uetten
__ de nederlandsa vnlkaaard
citaatt" de vrije mans ia zich beuuat van zijn natuurrecht en durft
ernear te leven. hij zal aktief atrijden voor de veiligheid van
zich en de zijnen, hij zal op de brea ataan uaar er aprake ia van
het in gevaar verkeren van hun vrijheid en hij zal zich het recht
voorbehouden offl da wag die hem het beste 11Jkt in te slaan die
leidt near uat hij ala zijn levenageluk ziat. de vrije mena is due
een denkend craatief en zelfatandig uezen dat atreeft naar hoger,
meer en beter. onze aarnehleving beataat niat uitaluitend uit wel—
denkende vrije menaen^ hun tegenpoolt de nietdenkendd, de geeate-
lijk ohzelfatandige, da liefat parasiterende, de paaaief levende
mena, zij komen vrijuel even talrijk voor."

het o.a.l. beschouut iedereen die politiek links ia, of een "afuij-
kend" gedrag vertoond ala fascist en zichzelf ala anti- faacistiea.
maar het o.s.l. deed via de pan europese Lnie, samen met de hofmann
groep en de vlaamse militanter orde, mee aan de europese verkiezing-
en• de lijattrekster van de pan europese unie was een ax-koncentra

• tiekampleidster bekend ala " bloedige berta".
ook bevinden zich onder de o.a.l. aanhangers velendie deatijda
achter hitlers derde rijk stonden- als sprekers zijn b.v luns en
kiatenmaker ( ontuikkelaar van de ultra- santrifuusje, ook 5 jaar
onder hitler) uitgenodigd.
progressief aktieve menaen die door het o.s.l. als faacisten be-
schouud worden zouden in de tueede uereldoorlog op grond van hun
ideeen door de fascisten vervolgd zijn. zo warden b.v. tijdens de
oorlog homofielen vervolgd. nu keerd het o.a.l. zich ook tegen men-
sen met "afuijkend gedrag".



het o.s.l. meant zich tegen " links- fascisten" en andere menssn die
hun ideaal van een aterk en machtig nederland bedreigen te moeten
beschermen door geueldadi.ge akties. zo zijn onlanga molotov-
cocktails gegooid naart een Ikv bijeankoMsfc en da ar brandstich-
ting gepleegd in een linkse boekhandel uaarboven 12 rnensen lagan
te slapen. ... ; .

* ' ' » ' . " ' ' ' ! . , • '

de zeer rechtse politic! in het o.s.l. hebben veal persbonlijk be-
lang bij het handhaven van de bestrande orde en versterking van
de oorloga- an kernindus.trie „ elke beunging iriie veranderingen na-
streefd most volgena hen daarom uitgeschake^d uorden. deze politici
verkondigsn hun ideeen in o.s.l. blaadjes en op bijeankomsten die
zo een voedingsbodem uorman-yoor bovengertoemde akties van de o.s.l..
jongeren-. deze jongeren voelen zicti prima gddekt door deze .x
hooggeplaatste politici. • '

uit deze feiten blijkt dat het o.s.l. duidelijk uiel faacisties is
en oak als zodanig ver^lere akties ujil ondernemen. daarom hebben
we besloten ore door midde.l van een hopelijk geueldloza blokkade
deze bijeenkomst onmogel- jk te maken. ue proberen hiermee het ware
doel van het o.a.l. duidelijk te maken.:
_ uitschakelen van de linkse beueging, zodat repressie en bewape-

ning met behulp van kei-nwapens zal toenemen.
_ het uit nederland trappen van gnstarbeiders e.d. omdat ze parasi

teren en uerkeloosheid veroorzakan. ! .
— Zorgen dat homofielen en andere " perversen" zoala feministen

hun plaats ueteh .en hec gezin de hoeksteen van de maatschappij

kortom " ̂ '̂ n̂ur»g musm ssin".

onkruit en sympatisanten

EEN MET BEGREPEN GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH NET ZO LANG

TOTOAT ZE BEGREPEN IS.
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Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: n.v.t. Bijlage(n):

Bet re ft Pemonstratie

Datum en tijdstip:

(Verzamel)plaats en
evt. route

Evt. aanbieden van
petitie aan:

Vergunning:

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van de
vergunning.

door het Oud Strijders Legioen (O.S.L.)

2-Maovember 1981, 14.00 uur

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.

1) Tenzij andere rubricering vereist

200AJ7M

's-Gravenhage: Centraal Station, via Bezuidenhoutae
Koningskade, Bosbrug, Korte Voorhout naar Lange
Voorhout en terug naar het Centraal Station, a]
waar de demonstratie om 14.45 uur werd ontbond€
de Ambassadeur van de Verenigde Staten van

Amerika
O Afschrift van deze petitie gaat ak bijlage hierbij.

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

O werd ter plaatse door de politie verleend.

laam:

6eb. datum en plaats:

beroep:

adres:

de Oud Strijders Legioen-stichtingen

instenraiing te betuigen met de NAVO en met het
beleid van de regering van de Verenigde Staten
van Amerika.

circa 400 peraonen, oudere. en veel jeugdige per
nen

"Wist u dat 100.000 demonstranten zich ook kun-
nen vergiaaen". .
"Linkse leugens maken geen vrede".
" I.K.V. - NEE M.
" Ontwapening Ja! Finlandisering NEE !!!.
" De SS 20 is geri-cht op Uw Hoofd ".



Geuite leuzen, spreek-
koren e.d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deel-
nemers, leiders, spre-
kers e.d.

Kentekens van voertui-
gen die tijdens de de-
nonstratie werden ge-
brulkt of in gebrulk
bij deelnemers en de
reap, tenaamstelling

- 2 -

" Lange leve de NAVO "

zie bijlage
zie onder bijzonderheden

Verloop van de demon-
stratie

Publieke belangstelling

Bljzonderheden

0 alleen de aangekruis-
te zinsnede is van
toepassing

Erg rustig,

Gering.

0 EINDE



CENTRUM
PARTIJ

POSTBUS 79 -1000 AB AMSTERDAM

nietrechts M ^^M^^M niet links

maar eerlijk opkomen voor alle Nederlanders
is ons devies.

Daarom zeggen wij wat u misschien al lang dacht:
• het moet lonend zi jn om te werken
• sociale voorzieningen voor hen die ze

werkelijk nodig hebben!
• Nederland is geen immigratieland!

Vraag ons partijprogramma aan via
postbus 79, of telefoon 020-850584



BESTE MENSEN,

Onze Centrumparti] Is opgericht, omdat wij het niet langer verdragen dat ona land zo langzamer-
hand onleefbaar wordt door het wanbeleid van politic! in Den Haag op vele terrelnen.

Zo vlnden wlj de bovolklngspolltiok en het vroomdollngonbolold totaal verkeerd.
Van waar ook ter wereld komen groepen mensen ult ekonomlsche en flnanclele redenen naar
ona toch al overvolle land. Aantalen zijn nlet precles bekend, want de overheld houdt cljfers
achter. Mensen die naar ons land zijn gekomen, worden vaak bij voorrang gehulsvest, gekleed.
gevoed en krljgen sommen geld om zlch In te rlchten. In de grote steden zijn nu saneringsbuurten.
De onroerend goed-prljzen worden daar systematisch omlaag gedrukt De panden worden er
voor een appel en een el opgekocht en na renovatie ter beschlkking gesteld van de
minderheden. De regering heeft geen geld meer, dus Jan met de Pet moet 'inleveren'.
Hlj betaald met zijn have en goed. En met zijn lovonsgohik. In de gewone volkabuurten wordt
de sltuatle onleefbaar. Verschlllende mensen met uiteenlopende kulturen zitten dlcht op
elkaar gepakt. Dat leldt tot spannlngen en konfllkten. De nederlanders moeten zlch maar
aanpaasen en •!!•• sllkkon. want anders dlskrimineren zlj. Spreldlngsbeleld wil alleen maar
zeggen dat nu de volgende buurten aan de beurt zijn.

Ministers hebben makkelijk praten. Zij zouden met hun elgen gezin eena moeten ondervlnden
wat het zeggen wil, als In een buurt het leefrltme wordt verstoord. Hoe zeer een en andar de
arbeldamotivatle ondermljnt. heeft geen van hen zlch oolt afgevraagd. Niemand van de
politic! durft ook lets te zeggen. Van hen mogen de vreemdellngen praktlsch alles. Of zoala het
In hun taaltje heefc de etnlsche minderheden moeten hun kultuur optimaal kunnen ontploolen.
Wat dat zeggen wil merken we dagelijks: jo kont ons land gowoon nlot moor torugl

Vele bedragen worden uitgegeven om de kulturen van de vreemdellngen hler tot ontwlkkellng
te brengen: voor de bouw van moskeeSn, kerken en trefcentra van bepaalde groepen,
subsidies voor talloze stlchtingen. en dat terwljl de staat al dlep In de schulden zit I

De PPR en de PvdA hebben zelfs verkondigd, dat de nederlanders er maar aan moeten wennen,
dat Nodorland nlot alloon voor do Nodorlandors Is. De minderheden hebben die
kreet gretlg overgenomen. Hun elsen worden dan ook steeds groter. Zo krljgen zlj nu een
elgen omroep. Zelf kunnen zij dat niet betalen. Dus er moet weer extra overheidsgeld bij:
bijna tien mlljoen gulden.

Als alles volgens plan verloopt. krljgen de vreemdellngen blnnenkort ook nog stomrocht.
Je gaat zo denken: de politic) In Den Haag laten nleta na om de elgen bevolklng tegen zlch
In het harnas te jagen. Als zij zo voor vreemdellngen zijn Is de oplosslng toch eenvoudig:
haal er veertien miljoen binnen en stsm Nodorland wsgl Daar zijn ze al aardlg mee bezig:
de minderheden krljgen Immers bijna vier keer zoveel klnderen als de nederlanders.

Het moet maar eens uit zijn met de geldsmijterlj van de regering, die voor Slnterklaaa blijft
spelen met onze zuur verdiende belastingcenten. Er wordt gewoon verzwegen dat zo'n derde
van onze bevolking nog mln of meer In (stille) armoede leeftl Do rsgorlng hooft In do
osrcts plaots do pllcht op to komon voor do olgon bovolklngl Dus: niet zulke
belachelljke maatregelen als hoge belastlngen, nlet het aardgas voor spotprijzen aan het
buitenland verkopen, terwljl bij ons per dag bij tlentallen gezlnnen het gas wordt
afgesloten, omdat zij het niet meer kunnen betalen.

Onze Centrumpartij Is tegen al deze dwaasheden. Zelf heeft zlj een goed doordacht
programma, dat uitgebreld ingaat op alle politieke problemen van nu: de werkloosheid,
de wonlngnood, de mllleuvervuiling, soclale voorzienlngen, enz. Als U ook, net als wij,
bezorgd bent over de huldige gang van zaken, steunt U ons dan, of beter nog: slult U aan I
Want samon kunnen wij meer doen om de ontwikkelingen te keren voordat het te laat isll

Voor f 10,— krijgt u een uitgebreld InformatiepakkeL Voor f 5,— een klein.
Postgiro Centrumpartij 43.48.100 in Den Haag. U kunt ook schrljven naar
Postbus 79, 1000 AB Amsterdam, of bellen 020-850584.



B E S T E H E N S E N

Sinds jaar en dag vorden wij in Nederland opgezadeld net allerlei sprookjes van
ultra-linkse huize: de NAVO sou een agressief palct zijn; de VS een imperialistische
natie; de heren in het Kremlin zouden liever vandaag dan morgen ontwapenen; het
Nederlandse leger is een dure en overbodige luxe; het IKV is de enige echte vredes-
beweging, enz.
Vat is hier nu werkelijk van waar?
Punt 1;
Sinds de oprichting van de MAYO in 1949 it: er ia Europa geen oorlog meer geweest,
wSl vier militaire akties van de Russeu, waarbij volksopstanden in Oost-Duitsland
en Polen (1953), Hongarije (1956) en Tsjecho-Slowakije (1968) bloedig werden
neergealagen.
Punt 2;
Breznjev en konsorten verlagen bewust de levensstandaard van de Russische
axbeiders om met een enorm bewapeningsprogranma (Neutronengranaat, 88-20) de VS
definitief te kunnen overvleugelen.
Punt 3;
Het IKV is in feite helcmaal gcen pcpartijdigc vredesbeweging, taaar een eenzijdige
club die via nevenorganisaties (Christenen voor het socialisme) hechte banden
onderhoudt uet Mbskou. Bovendien lijkt het IKV zijn b.ijcc&jtcssten het iiefst
te houdeu ia de tDR, een land waar kinderen vanaf hun twaalfde jaar (!) al een
militaire opleiding ontvangen en dat nuren en mijnenvelden nodig heeft om haar
iswoaers binncn deze 'heilstaat* te houden. Eenzijdige akties van het IKV,
Onkruit, PSP en dergelijke clubs bedreigen de veiligheid van ons land.
Immers, ons leger is g€en luxe. Want ook nu nog geldt helaas de keiharde
vaarheid: "vie niet voor zijn eigen leger wil betalea, moet dat van de vijand
c n d e r h o u d e n ^ I •
Maar ja, opkomen voor een veilig Nederland lijkt een taboe te zijn, ev&nals het
probleem van de binnenstromende vreemdelingen. De laatste jaren zijn honderd-
duisenden Surinamers, Antillianen, 'gjtstâ rbeiders', zigeuners, enz. ons land
binnengekomen.5 De yerzorging en opvaflg van die mensen leggen zvare lasten op de
schouders van Be to'ch.al b̂ proefde eigen pevolking. „
De werkloosheid is gestegen tpt boven de 400.000. De tjvaiogaood rijst de pan
uit. Dekri«inaliteit st|&̂ v*n jaar tpt jaar. Onl«̂  n*»ft het Centraal
Dureau van de 8tat̂ .stiek SuWgetoqnd dat 4* b̂ itenlaf̂ fp|fX0 $ van de bevolking)
31 I van de misdaad begaanj -Be vô kibuurten in̂ de gTOt̂  ft»4en zijn onleefbaar
geworden. • •
De Heren van het Binnenhof hebben er in hun villa's geen last van, de hardwerkende
Nederlandse arbeider w61. Het is altijd weer de kleine man die de dupe wordt.
De Centrumpartij stelt ntet dat de gemiddelde buitenlander meer krimineel is dan
de Nederlander, maar wel dat onze lichte straffen, goede sociale voorzieningen,
enz. ook minder goedwillenden naar ons land lokt. De Centrumpartij stelt niet:
"gooi ze er maar uit", maar wij willen wSl dat dit vraagstuk bespreekbaar wordt
gemaakt, dat de andere politieke partijen hun taboe hierover opheffen.
Kortom:

Nederland moet leefbaar en veilig blijven!

Om dit te bereiken heeft de Centrumpartij een program uitgewerkt, dat eerlijk en
evenwichtig ingaat op allerlei politieke problemen van vandaag de dag. Dit pro-
gramma wordt U toegestuurd door overmaking van / 7,50 aan Centrumpartij, postgiro
44.24.916.
Verdere inlichtingen kunt U krijgen door ons te schrijven of te bellen:

Centrumpartij
Postbus 79
1000 AB Amsterdam
tel. 020-85 05 84
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Blllaoefnl:

Afschr.:

Betraft: Verslag pro-Nato betoging ta Den Haag d.d. 21*11.1981 georganisaerd

door O.S.L. en C.P.

Ts omstreeks 13*30 uur hadden

zich ongaueer 350 personen verzameld bij hat Cantrarl Station ta Den Haag. Er

uerdsn tar plaatse veal discussiea gevoerd. Vanuit hat publiek kuamen veel posi—

tieve reaktias op daze discussiea, aangazien men stelde dat men niet Amerika

moest aanvallan, maar Rusland die steeds zijn biuapening opv/oert waarteg'an het

vrija vuestan zich dient te bescherman* Oe start van da betoging is uitgesteld

tot 14*00 uur am de laatkomers in de gelegenheid ta stellen zich aan te sluiten.

Tot die tijd warden er pamfletjes uitgedeeld en stckers geplakt* Er was een C.P-

er uit Oen Haag, man van circa 40 jaar, die de bovenzijde van C.P-briefpapier

op zijn jas had gespeld. Oaze man vonfl het teleustallend dat er zo uei-

nig C.P-ers waren op komen dagen* Hij had nog geen bekenden gezien. Warder klaag-

de deze man erover dat de "Niddenueg" niet regelmatig genoeg uitku/am* Hij Mzjkta

gaf hier da O.S.L. de schuld van, aangezien de l*liddsnueg naar zijn zeggen op de

05L parsen tuorden gedrukt en de OSL op dit moment tie druk is mat eigen drukuerk,

Hij hoopte danook dat de C.P. in de toakomst eigen drukmogelijkhaden zou krijgan,

om niet mer afhankalijk te zijn van Berkel Rodenrijs. Het was opvallen dat er

veel jonge OSL-ers aanuezig utaren* Een aantal u/aren van C3N(Constructief 3ong

Nederland) Er ward ter plaatse niet bekend of de betoging was aangevraagd bij de

gemeente en of er een vergunning voor was gegeven. Hen verbaasde zich over het

feit dat er bij het Centraal Station zoveel politie personeel op de been was.

Zo uierd te omstreels 13*10 uur waargenomen dat pal tagenover het station 1 pit-

u/agen met 4 personen en twee burgerwagens waren geparkeerd* Te omstresks 13.45

uur was dit aantal uitgebreid met zeker 6 wagens, motorpolitie en 2 man bereden

politie. Bij de ambassada stond een ME-uagen en had men de zaak afgescharmd met

dranghekken. De stoat vertrok om 14.00 uur. Er werd n spandoeken meegevoerd

mat lauzen teqen da SS—20« terwi.11 lauzen warden qeschreeuwd als;"IK\/1 weg ermee



f

VERVOLGBLAD Nr. 1

1) Zo nodlg «ndw« rubrtewlng

B)jMpMlO»-/inf. rapport nr.-

en Mient Dan FABER—-—landverrader ! Bij aankomst bij de ambassada ste§g een

luid applaus op. Bij overhandiging van de petitie uierd o.m. hat tuilhelmus ge-

zongen. Het gaheel bij de ambassade duurde circa 20 minuten. Oaarna keerde men

tarug naar hat Centres! Station. Bij aankomst aan het Centraal Station warden

de deelnemrs aan de betoging en het begeleidende politiepersoneel bedankt. Hiern;

uerd het geheel ontbonden. Na de ontbinding bleven diverse groepjes bij elkaar

en gingen de stad in om e"e"n en ander te eten en te drinken. Tijdens da gesprak-

ken die in dit soort groepjes uerden gevoerd kaumen v/erschillende zaken aan de

orde zoals: Oe eenzijdige demonstratie te Amsterdam} Het samangaan van C.P. en

O.S.L. in deze betoging. Voor uat betreft het laatste uerd ip t.a.v. de C.P vrij

negatief gereagserd. Het hesft o.m. kuaad bleed gezet dat een C.P-er tijdens de

betoging C.P-pamfletten uitdeelde. Hen is bang dat de publieke opinia en de pers

beide groeperingen op een lijn gaat zetten, iets uiat het Q.S.L. beslist niet wil.

200 A 04



GEMEENTEPOLITIE

INLICHTINGENDIENST

11767

Apeldoorn.

nummer:.
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: 15 april 1982 Bijlage(n):

Betreft: bijeenkomst van het Oud Strijders Legioen werkgroep Apeld^orn.

Op vrijdag 2 april 1982, werd door de werkgroep Apeldoorn van het " Oud
Strijders Legioen " een avond georganiseerd in het kader van de door genoemde
werkgroep te houden vrijheidsweek van 3 t/m 10 mei 1982.

Op de avond werd het woord gevoerd door de kolonel buiten dienet H. Meijer
over het onderwerp " De Vredesbeweging ".

Aan de avond was bekendheid gegeven door de plaatsing van een artikeltje
in het "Apeld^orns Stadsblad" van 24 maart 1982 '. Ook werd een
persbericht verstuurd naar diverse groeperingen in Apeldoorn (zie bijlage II).

Als gevolg van deze publicaties werd onder de kop " Als een dief in de nacht"
in de alternatieve courant " de Vrije Apeldoorner " een oproep geplaatst, om
eerder genoemde avond te gaan bezoeken (zie bijlage III).

Naar aanleiding hiervan, en naar aanleiding van eerd.ere incidenten verzocht
de secretaris van de OSL werkgroep Apeldoorn, politietoezicht op de bewuste
avond (zie brief bijlage IV).

De avond begon om 20.00 uur. Aanwezig waren ongeveer 60 personen, waarvan
ongeveer 20 personen, die voor de aanvang waren binnengekomen, werden herkend
als te/:enstanders van de OSL. Deze personen hadden alien een button opgespeld
met de overbekende "Stop de N-bom" tekst.

Vonr de pauze werd <?edurende 45 ainuten het wonrd gevoerd dnor de aangekon-
digde spreker H. Meijer. Hij kon geheel ongest->ord zijn betoog houden.

In de pauze vertrok ongeveer de helft van de tegenstanders, zonder een mond
te hebben opengedaan. Tot het stellen van vragen was na de pauze gelegenheid.
Hiervan werd doir een vijftal personen ^ebruik gpmaakt.



- 2 -

Later bleek, dat er een delegatie uit Peventer van de werkgroep " Stop de
N-bom " aanwezig was.

Als reactie op bovengenoemde avond, verscheen in de " Vrije Apeldoorner "
van 10 april 1982, een artikel onder de
kop " Vrijheidsweek "



OSL-
1601681

Bi.ilage II.

AKTUEEL "DEN VAD3RLAND GSTROW7E"

1e jaargang nr.6

Uitgave van de OSL-werkgroep Apeldoorn-Postbus 1194-7301; BK Apeldoorn-tel.red.
(en opgave abonnemcnten op OSL-AKTUEIDL a fl.7,50 per 3 aar ): 055-551447. •
Ons bankrekeningnummer bij de Slavenburg's Bank te Apeldoorn is: 64. 41 . 95. 479.
Het postgironumcier van de bank is: 101 3021.

PERSBERICIIT.
•De OSL-v/erkgroep Apeldoorn orgaiiiseert in de week van 3 tot en net 10 nei 1982. eeii.
"Vri3heidsweeJc".Deze week is bedoeld on extra aondacht te vestigen op hot feit.dat
Nederland nog steeds behoort tot die v/einige landen in de wereld.wa^r bet begrip
vrijheid geen holle frase is en v/aar monsen democratische grondrechten bezitten.
Vooral de jeugd is niet anders gewend dan in vredo en vrijhoid to leven,inaar beseft.
vaak niet hoeveel pijn.moeite en mensenlevens het gekost heeft om van een bezet-
ting door een vijandelijke mogendheid af te koraen.Dank zij. de inzet van de gealli-
eerde legers herwonnen wij onze vrijheid op 5 raei 1945,waarbij vie nog steeds blijj

-raogen zijn nist door de Sowjet-communistische troepen "bevrijd" te sijn.omdat we
i-zie o. in.de oostbloklanden-van de ene in de andere dictatuur terechtgekoinen zou-

den sijn.Daaron zullen .we op de 4o mei in de Vrijheidsweclc de slachtoffers van de
2e wereldoorlog herdenken.op de 5e mei onze blijheid tonen nog steoda vrij te zijn
en. sullen vie op de 10e mei in die week extra stil blijven staan bi,j het feit.dat .
we op die dag 42! ja;\ geleden met geweld bezet v/erden.Gevolg van het feit.dat ons
leger-door pacifistische tendensen in ons volk-niet in staat v/as gesteld de Duit-
se oorlogsmachine tot stilstand te brengen.IIelaas zien v/e ook nu v/eer een herle-
vend anti-militarisrae in de voria van het "gebroken raketje",eon groep als Onkruit
die met gev/eld hst pacifisme predikt en een groepering als het IKV die e'e'nzi;} dige
ontwapeningsstappen van ITederland voorstaaf, tervrijl net als in de dertiger jaren,
weer in het oosten.ecn tot de tanden bev/apend leger klaar staat on ons te rbevrij-
den" van de Amerikaanse "iinperialisten"met hun atooinparaplu. In onze visie is er
geen plaats voor een blind aiiti-Amerikanisrae.Uee,wi;j willen dat net behulp van on-
ze Anerikaanse vrienden vrede E1T vrijheid in West-Europa gewaarborgd blijven en
denken dan vaak aan de woorden van het grafschrift op het graf van een geeneuvel-
de soldaat uit de 2e wereldoorlog: "Voor jullie tookomst gaven v/ij vandaag de onze
op". In het kader van deae Vrijhoidsv/eek zal de OSL-werkgroep Apeldoorn plaatse-
lijk aangepaste activiteiton ontplooien. '

-<
Je OSL-werkgroep Apeldoorn heeft de bedoeling in de Vrijheidsv/eek op de 4e tnei
een krans te leggen in het Oranj ep ark, vader lands e liedjes ten gehore te laten
brcngen in hot centrum van de stad en een speciale uitgave van ons plaatselijke
krantje :'OSL-AlvTU3EL" to verspreiden on tenslotte ora op 8 raei een narktkraamac-
•tie op het Raadhuisplein te organiseren.Vfe zijn er bijna zeker van dat e'e'n en an-
der u eianspreokt en v/ij* nodigori u dan ook uit met ons raee to donken en t.e doen.In
elk geval zouden v/ij hot op prijs stellen indien u in het kader van deze Vrijjheids-
week OOK op 8 rnei a. s. con marktkraamactie op het Raadhuisplein zou v/illen en kun-
nen organiseron. Andere ideeen rond deze week zouden we gaarne voor 1 april a.s.
schriftelijk of telefonisch tefjeiaoet zien op postbus 1194 of tol.nr. 055-551447.
Vriendelijk dank voor de door u te nemen moeite.

Het vriendelijke grooten,
ns.de \verkgroop Apeldoorn,
H.ter Hoeven

Bit persbericht is verzonden aan:lIAC,Apeldoorns Stadsblad,enkele huis-aaii-huis
vorsproide gratis kranten,dc Gtodendriehoek.De Vrije Apoldoonior, VVD,Binding-
Rechts, GDA, SGP, RP?, ICTC, GPV.HZAV/, ICIT, de JOVD Apeldoorn, radio Oost en B en \ van

z.o. z,



Do brief die wij vorsondon aan vole ceostelijken in Apeldoorn.

Weleerv/aarde Heor,
In het kader van de door de OSL-wcrkgroep Apeldoorn van 3 tot en net 10 raoi 1982 te
organiseren "Vrijheidsweek"verzoeken v/ij u om op zondag 9 nei a.s.in uw v/oorden,ge-
richt tot uv/ genieente of parochie,enige aandacht te besteden aan het begrip vrijheid.
Toon.uv/ danktaaarheid voor het feit dat \ve nog steeds in cen vrij land levon en dat u
nog steeds Gods \7oord in alle vrijheid kunt prediken.Toon aiu.b. ook uv/ dankbaar-
heid voor het feit dat het Amerikaanse volk nog steeds ber,eid is ons en de onzen te
verdedigen.En vestigt u er tenslotte-last but not least-de aandacht. op dat op 10 mei
1940 de Duitse Hazi-horden ons land en ons volk mot gev/eld overraeesterden en dat er
toen een periode begon van vreselijke onderdrukking.Vergeet u ook niet te vermelden
...dat er ook nu \vecr in het Oosten machtige legers klaar staan on ons wederom in
het verderf te storten,als v/ij v/eor niet bereid zouden zijn onszelf te verdedigen of
te laten vordodigen.Het als twee kecr earder in hot verleden lopen onze Anerikaanse
vrienden-net al hun fouten en gcbreken-het risico dat ze \7cst-Europa, indien de de-
fensieve Icracht van de 1TAVO nog vorder vcrzwakt \vordt,v/eej? inoeten bevrijden van een
vcrschrikkelijke dictatuur;ditmaal een conmunistische.Bidt u zondag 9 Kiei a.s.onze
regering sterlcto toe in haar defcnsie-beslissingen,ovenals do staatslieden die nu
zo'n grotc vorantv/oordolijkhoid dragon voor vrede en vrijhoid.Y/ij hopon vurig dat
u e.an doze oproep gehoor zult v/illon geven on in do gcest van de inhoud van doze

_brief op zondag 9 mei a.s.zult v/illen prediken.T/ij van onze l:ant \vensen u bij uw
loeilijko v/erk Gods zegen toe. ^

Iloogachtend,
ns. de OSL-v/erkgroep
Ageldoorn onz..^..

Eil DE LAARZEIT DREUITEH Y7B3R.
ij intornationaal-connnunistiach georienteerdo APVN(anti-fascistische verzetsstrij-
dors Hedorland),dio dus net doet alsof er ook fascistischo vorzetsstrijders zouden
zijn en v/aartogon v/e in oerdoro uitgavon al v/aarschuwden,is riu wol definitief door
de ratxnd Govallen.Eindolijk toonde do club vanJHEHK.en ALI VAN LUTTIIOIUIZ33iI.,de APVH

' uit HOEHDEHLOO,haar v/are gczicht.IIadat ze in hot holo"Tand^Id iif^u^6n!den stukTcen in
do kranten in allc toonaardcn ontkcnd haddcn dat Jodon in do Sov/jot-Unie vervolgd of
godiscriraincord wordcn,!cwam de (inter)nationaal-socialistische aap uit do rode mouw.
Op B/2/02 warcn VA1T LUTTlKIFJIZEiT on zijn gezin en cnkelo leden van zijn club.onder
v:ie dc AIITI-ZIOKIST SU.IOL' PRA1TK uit Giethoorn.in Sonja'Barend's t.v.show.Woer mecn-
do:i VA1I LUTTIKHUIZI3II c.s.te kunnen opmerken dat de Joden in Sowjot-Rusland niet ver-
volgd of Gediscrirainoord v/orden.ilaar dit koer krogen ze stevig v/ecrv/oord van de Rus-
landkomicr bij uitstek.prof.Karel van't Revo.Voor iedcreon duidelijk zichtbaar ging
on;; zgn..anti-fascistischo £czelschap af als een gioter.ALI VAN LUT^IIvHUIZEH kon dit
.Tiaar moeilijk verkroppcn en durfde zelfs te stellen dat do Russische dissident SOL- "

^ZJEKITSYll oon fascist is..En wat deod bovengenoenidc SHION PRAJTK?Hij bracht de Hitler-
groet on cciirccuwdc: "lloil Hitler", (bron-not foto-Privd 9/3/82.) Y/aar hoorden on zagen
wo dat toch ocrdcr?Toch blijvcn VA1I LUTTIIOTJIZEN c.s. zich nog steeds anti-fascist
nocnen.In icder geval hoeft eon icder nu kunnen constatoren,dat er goon vcrschil is
tusscn nazismc,conmu:iisnic oin fascisme.

Do OSL-stichtingon(oiigosu'bsidioerd)bestaan uit:de stichting voor politieke bowust-
wording voor alle Hedorlandcrs,het Oud-Strijdors-Logioon(OGL(lvoor oud-en aktief
dionende rnilitairon 011 vocr cicnseii uit hot verzot 194-0-1945 on Constructicf Jong
Hedorland(CJII) voor'jongoren tot 30 ja.ar.V/ij v/illen in vrcdo en vrijheid in can
rechtsstaat lovcn on zijn voor: do constitutionele monarchic, 0011 storko IiAVO,de bo-
scheming van hot cigondom,dc parlementaire donocratie,ccn geaond ondernomingskli-
maat en handhaving van de rochtsorde.\7ilt u hot raaandclijks opinioblad van de OSL-
stich-tingcn losenCSTA-VASI) ,maakt u dan f 1.40,00(stud.fl. 30,00)ovor op giro 16880
t.n.v.de OSL-stichtingen in Borkcl on Rodenrijs.
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Bijlage IT.

A^^-teaiesi
Slichting voor Politieke Bewustwording
Sf ichting Oud Stryders Legioen
Constructief Jong Nederland

Secreuriaat: Poslbus J60 — 2650 AD Berkel en Rodcnrijs • Tel. 01891 -6066b.g.g. 3645
Postrekeninff 16880 ten name van OSLStichtingen te Berkel en Rodenrijs • Bank: Nederlandse Middenstandsbank nr. 69.39.65.142

OSL-werkgroep Apeldoorn

Postbus 1194

7301 BK Apeldoorn

tel.055-55T447 sLl.'LEM t EFOLI7JE. APELDOORN

001T3U
"•=•-*••• 2 9 1382
K!. i-ir. -/*

de hoafdconmiissaris vani
__pollt£e van de gem.

. Xpeldoonu

Apeldoorn, 26 maart. 1982

Teledelgestrenge Heer,

Op 2 april a.s. on 2O.OGT uur ho opt dhr.Meijer uit Ede-kol.b.d.-voor onze werk-

groep in gebo.uw "De Ark" te spreken over het ondenrerp "De Vredesbeweging*.De
) _

bijeenkomst is openbaar. : .

Daar nog maar enkele weken geleden PSFterstCFN*ers e.d. in de binnenstad van

Arnheo een frontale aanval openden op de daar aanwezige OSL»ers,die aldaasr een

xarktkraamactie organiseerden, verzoeken wij u om het misschien noodzakeli.lke

toezlcht^c.q.de noodzakelijke bescherming.alhoewel concrete aanwijzingen in

dlje richting ons tot op neden ontbreken.Ook in Apeldoorn zelf hebben jonge-

-ren onlangs getracht een vergadering van De RPP in gebouw "Irene" twaar de hear

Keindert Leerling sprak.te verstoren,

Wij verzoeken u om uw nedewerking te verlenen, zodat de door ons te organiseren

avond in een rustige sfeer kan verlopen.

Yriendelijk dank voor de door u te nemen moelte.

Hoogachtend,

de seer.van de werkgr.,

H.ter Eoeven,

. 1494'.* &. J49407
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• 7c | I re f t di ».-i) giot-p AprlJoom van de S*"^
OS!. -••!). I.linftn haar.gr schriflcn te versprtiden. j. j
' I.ritcriijk '« i.bchts - wenneer ze door niemaiid 0 1

wordt n be.-pied - stoppen de OSL-crs hun pro- *~^^
. p*r<rdiim«1erUa] bjj linkse activisten in de but. . . _ ,. . , _ . ,. '^
^ Erti "Stop de N-bom" affiche voor uw raam Stichting VOOr Polltiefce Bewuslwording

U by'ni een garantie voor een gratis abonne- Stichting Oud Strijders Lcgioen

f!OSL-0acthueerhOUdeWk ***** **"*'* Constructief Jong Nederland
Dat het OSL niet altjjd de openbaarbeid schuwt —-— ' ~~~
rnoje bLuken uit de activiteiten die door deze .. _ . _ .__. ,„*,,. ,<<«
club zuUen worden georsamseerd in het kader cnnjs - Tel. 01891-6066b.g.g. 3645
van de zogonaamde "Vnjheidsweek" (3-10 mei Berkel en Rode-nrijs • Bank: Ncderlandse Middenstandsbank nr. 69.3».65.i«
«.(.). Alt voorbereJding op hun actieweek ul op
2 april in gebouw "De Ark" een kolonel b.d.
praten over "De Vredetbcweging". Zfc'n naam
it H Meyer. Als bijzonderheid venneldt het OSL
dat Ujj schnjver is van artikelen over oorlogs- en
vredesvraagstukkea in gerenommeerde bladea
•i« "r«j-~« — ••«?» "•

Aan de gemeente-politic

v̂an de

gem.Apeldoorn

Apeldoorn.29 maart 1982

roecmaten. U cojkj Kom dan
°P 2 april naar aebouw De Atfr Germanenlaan .
hoek Laan van Orden. Aanvang 20.00 nnr.

Weledelgestrenge Beer,

GEMEENTEPOLITIE APELDOORN

Nr.:

Ingek.:

Kl. Nr.

/*<5e>

s c mm 1982
-/

Poststation: f^t^/aS 3

^ /

Kaar aanleiding van onze T>rief d.d. 26 maart 1982 doen wij u hierbSJ toekomen

een berichtje uit "De Yrije Apeldoorner1*' van afgelopen week.

In dit berichtje worden de lezers van dit blad opgeroepen om op 2 april a.e»

naar gebouw "De Ark" te komen,waar,zoals u inmiddels T>ekend is,dhr.Meijer nit

Ede.voor ons een lezfthg zal houden over het onderwerp "De Vredesbeweging", .

Wij weten niet wat wij van dit berichtje denken moeten(maar misschien is net

voor u een aanwijzing. - .

Kogcaals vriendelijk dank voor de door u te nemen zooeite.

Hoogachtend,

t\ i de secr.v.d.werkgroep,
• H. ter Hoeven

Inpodircwii bij de K .v.K. &. FabricVen te 's Grawnhafc nr. 149408 & 149407


