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AABT De Binnenlandae Veiligheidsdienst
te
* 8-GRAVENHAaE/

Een boekhandel-uitgeverij alhier ontving
op 21 november 1961 een circulaire, waarvan
een fotocopie hierbijgaat. Kortheidshalve
moge ik wel volstaan met naar de inhoud '
daarvan te verwijzen.
Tot heden is hier overigens op geen enkele
wijze van het bestaan van deze parti j gebleken.
De Inlichtingendienst van de Gemeentepolitie
te Amsterdam is tevens van deze ontvangst in
kennis gesteld.

Bijlage: 1.

23 november 1961

W E L V A ART
Bit zijn de t7;eu punten waarmee het Nederlandse volk in slaap wordt gesn*t Beter, in slaap wordt gehouden. .
•
De parti j-pera apreekt over de modeme welvaart, over in het verleden behaelde
winsten, auksessen en over aventuele belasting verlaging zonder deze belofte
ooit na te komen.
Deze gewetenloze partij-pers speolt met zijn kiezers een onsmakelijk spelletje:
"Jullie" zeggen zij, "kunnen dank zij ons een telovisie kopen} een bronfietsj
een ijskaat e.d." (dat de noeate deze zaken alleen op afbetal-ing kunnen kopen,
daar zwijgen zlj over). "Wat willen jullie. nog neer? Voor "belasting verlaging
veohten wij enz.11 Dit zeggen zij, maar dat zijn woordenV Maar hun daden? Beperking van het afbetalingssysteeia, belasting verhoging, huur verhoging enz,
Indien het noodzakelijk is dat deze beperkingen en verhogingen worden ingevoerd,
als daar redelijke aanvrij stare motieven voor zijn, wel, dan is het Nederlandse
Volk er heus wel nee eens, zo nuohter zijn zij well
Maar zeg ik op mijn "beurt, epiegel het Nederlandae Volk dan ook geen verlaging
van telasting voor, als jullie weten dat het onnogelijk is I Zeg dan ook nlet dat
»elke Nederlander een televisie, bronflete of ijskast kan kopen, want dat is ook
niet waar. De meesten kunnen deze dingan alleen naar kopen op afbetaling, die
Jullie beperken. Toch voeren Jullie ala leuss Een televiflie, bromfiets voor iedereenl
Dit zijn de lougens waariaee het Nederlandse volk in slaap, in verdoving worden
gehouden. De Comniunistische Parti;) ziet in deze verdraaiing van de waarheid him.
kans. Zij dikken deze leugens aan, liegen er iets bij en gebruiken het als propaganda middel on het Nederlandse Volk voor zich te winnen, on de Nationals Eenheid van Ne'Sorlgr.d te VRrsplinterenl Dit is anakilo^s, r.R.ar b^vnnal gewetenloosl
Dat is hut Coiai.iuriisnel
ledereen spreekt over.Vrede, Wereldvrede, maar niemand komt op de gedachte dat d«
vrede alleen verkregen kan worden door de ocrlogs-Stokers en landverraders te ve:
nietigen. VIE ZIJN DIE'LANDVERRADERS?
DE COMMUNISTEEU Denk raaar aan Hongarije 1956i.Aan Oost-Duitslandl enz. De Soviet
Unie strijd openlijk tegen ons en probeert de wereld aan zijn wil onderdanig te
maken. Amerika doet dat ook, alleen iets geraffineerder en in het huis van een
z.g."bondgenoot" I Met nooie praatjes plaatst Amerika raket- en andere basissen
in ons landl Mooht het ''us op oorlog uitlopen, dan zijn wij het STOOTBLOK voor
hun VEILIGHEIDl Wij aogen zustig, ten onder gaan, als zij naar hun huid ernee redden I
NEDERLAKD ALS ZELFSTANDIGE NATIONALS EENHEIDS STAAT wordt door zijn "bondgenoten1
ondermijnd en ongebrachtl Nederland wordt ondergeschikt genaakt aan de wil von
andere natiesl
Is het niet schandalig, niet vernederend voor Nederland en het Nederlandse Volk
dat Nieuw Guinea door de V.N. wordt overgedragen aan IndonesiS, alleen naar ondat Araerika hier belang bij heeft?
Is dat gben aanfluiting, ja zelfs een verradnn van de Nederlanders die hun leven
hebben gelaten bij de Politionele aktiea in het voormalig Nederlands Indi8? De
Nederl/inders die dasr hebben gevoohten voor het behoud van het voornalige Nederlands Indig, worden thons verraden. Er. het zijn de Nederlanders zelf die het ver
raad plegenl
Bah, wat zijn dat voor nensen die zich nog Nederlanders durven te noeraen? Of,
steekt er in het verraden van Nieuw Guinea en de Strijdkrechten die Ned. IndiS
hebben trochten te beschernen tegen het Connunistische gevaar sons eigenbelnng?
Natuurlijkl I I I

'•o ,':G.r;J..?l.i..tu;:-;r.' r.-'iti^ r,bu.ct VC-.T ec-n faillie't en on dat ongedaan te naken
holpjn -~ij iTcdorlnnd liover dc afgrond in, (en niet alleen Nederland, naar
ook l.^dcrlr-nds Nieuv Guinea) dan te bekennen dat zij van geen enkel "belang
nec.-r is yior NecLerland en het Nederlandse volk.
Zij -;.-n IG Comnunisten voriaen een bedreiging van onze NATIONALS EEMHEHl
Zij zijn het die hot Nationale Bewustaijn van het Nederlandae Tolk ondernijnen, jo. zelfs vernrL«tigent.
•NEDERLAI'IDERS MA&KT HIER EEN EINB AANl KOM TERDG TOT IA/ NATIOKALE BEVAJSTZUNt
,Verenig U on -fce strijden t'egen de Cont-iunistische Partij en hun aanhang en
alien die het Nationale Bewustzijn, de NATIONALS EENHEID VAN NEDERLANH vernietigenl
SLUIT U Ai\ BIJ HE NATIONALE PARTIJ NE,DERLAND, die U de weg zal wijzen naar
een NATIONALE EENHEID. ' d e ; s t r i t - ; d te,-en het
COMMUNISMS IS BEGONNEN, HELPT MEE UV LAND TE REDIENl
VERNIETIG HET GOMMCNISMEl

NUl

Dfi NATIONALE PARTIJ NEDERLAND STELT LANDSBELANG BOVEN PARTIJ BELANGt
WANT LANDSBELANG IS OOK DW BELANGl
NATIONALE PARTIJ NEDERLAND
AMSTERDAM.

NATIONALE PARTIJ NEDERLAND

Lidnaatschap f . 10.40 per Jaar.
Aannelden door storting op geneente giro
rekening G..5542' t.n.v. Mevr.E.G.Geesink,
aekr.penningn. NATIONALE PARTIJ NEDERLAND
te Aosterdaa
Beginnel-verklaring- f . 0.60
Verkrijgbaar tij Mevr. E.C.Geesink,
Sekr.penningn. NATIOUALE PARTIJ NEDERLAND
Posttua 1666. Amsterdam.
Het Hoofdbestuur
Jack Feipnntra, voorzitter.

AGO

datum' . 5 NOV. 1975
CO
D Zo nodKj andera ruMowkig ungcvwi.

DMr.:
Afechr. :

BFA - BOD

Ajlagefa).
BO:

Betreft:

Op woensdag, 8 oktober 1975* werd
rernomen,
dat het opinieblad (politiek-satiriscn) Tan de Rationale Partij
Hederland
is verschenen, Het is de bedoeling dat di
blad eens per 11* dagen gaat yerschijnen. De eerste oplage telde
circa 1000 exemplaren, waarTan tot op dit ogenblik 500 exemplaren
zijn rerspreid.
De redactie Tan dit blad is in handen Tan Pieter H.J. Tan der
LINDEN
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D Zo nodfe md«n rubrio»ring ungwran.
»ilaoe(n):

Dtotr.
Afschr. :

Betreft: de Rationale Partij Nederland.

Tan
word veraomen dat de Nationala
Party Nederland sedert 7 decomber 197^ in het Kiesregister
is ingeschreven.
Voorts word T«rn<M&en dat er enige tientallen manlfesten
van de N.P.N. zljn verspreid sedert medio decem
her 197^« Van circa 1C personen word op dlt manifest een reac
tie ontvangen. ;

r
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Bureau iroorlichting van de-N.P.N. frostbus 86y 's-Grayenbage^207f,

;':;/';

•• :'^KvV' :..;•—":-v ,, De Lockheed affaire. : I
.,,.., . .. ,..,',. .;". V" "''•' ' "'"'•
Voor een eerlijker beoordeling'van des;6hele onverkwikkelijke zaak moeten wij in de
eerste plaata komen tot de constatering van de schandelijke wijze iraardp men in.de ;
Verenigde Staten van'Amerika inbreuk heeft gemaakt op de binnenlandse politiek van.
.,
bevriende, souvereine staten.
"•"•:•"••
.Men moet namelijk goed begrijpen, dat vat in Amerika nu vpor persvrijheid aan de man
-wordt gebracht een onderdeel is van een uiterst gera^fineerd complot van krachten:
"New Left" genpemd, Amerikawordt op alle mogelijke manieren in opspraak gebracht
om dingen, die in totalitaire staten aan de orde van de dag zijn, maar alleen nooit
zullen uitlekken. Degeneri, die deze strategie in de V.S. bedrijven, bShoeven.nog . .
geen buitenlandse agenten te zijn of vertegenwoordigers daarvan, maacf net valt
licht te bedenken dat in de USSR en vele •communistiech gebriSnteerde tweede en ierde
wereIdlanden men zich kostelijk amuseert met de wijze waarop de V.S. zioh zelf net
touw on de nek leggen. .^
.•
.... .
Indien het z6 noodzakelijik was-wantoestanden binnen de V.S. te oriderzoekeri en aan te
pakken, dan was dat een 100^ amerikaanse aangelegenheid en had men die vuile was
'
geheel in Amerika zelf moeten behandelen.
"' :.
:
. /
,.•;• .,.-5-1,
Bet New Left verschijnsel moet men in geen enkel opzicht'vergelijken-metfons "nieuw
links", want dat wprdt in beroepakrlngen in het buitenland nlei eens'serieus genomen.
Het hele studentenoptreden in Nederland wordt in wetenschappelijke werken van vooraanstaande professoren in het buitenland nauwelijks met een halve pagina vermeld*
De opdracht die de regering Den Uyl gaf aan.de commissie Donner - Holtrop - Peschar
was er duidelijk op gericht een zb groot mogelijke schade toe te brengen aan de persoon van Prins Bernhard en daardoor ook aan het instituut.van de monarchie. Hiervan
getuigen de praeambule en de verschillende goedkope'opmerkingeh van dnder anderen
de Heer'Den1 tTyl. •
7...-:..
...
•
.
Kaar het meest nog leidt de fprmule zelf van die opdracht tot deze beschuldiging.
Immers indien aan punt twee was voldaan' en deze vragen ontkennend waren beantwoord,
dan had daarmede de gehele kwestie van de baankunnen zijn en had men de overige
punten niet eens nader behoeyen aan te snijden.
Is er door toedoen van de prins ondeugdelijk materiaal. geleverd?
Neen".
Is er door toedoen van de prins een te noge prijs; voopihet materiaal
beiaald? ••<•• •' • ''- . ,',-., ^ ... ' •
••
. :^->.- .-••• - .
'".''.' ''' Neen.:
Ta door toedoen van de prijs het aanzien van de staat geschaad?
Neen.
~Tat doet dan de rest ertoe en wie zou de Prins 10 Jaar geleden toen de nprmeh ook
op dit .gebied nog niet verpeet waren, een extraatje hebben misgund? Wie veel werktd
verdiende veel geld en^Prins Bernhard heeft keibard gewerkt.
:
Thans leven wij in een klimaat van naijver op elkanders inkomens en dit wordt in hoge
mate ingegeven door de'politieke stuntmakers, die bij dit kankerbeleid goed garen
spinnen. ...
_
'•'•-••' - , . . . .
....''"•
; ••-^••••• •. .,
De rode minderheid iix ons land was jal jaren bezig de Prins van aijn; mULita^re taken
ontheven te krijgen. Dat de Prins de staat der Nederianden in aanzien ZQU hebben- :;
geschaad is een moedwillig geprodu&eerd bewijs.
•
•• v
Deze regering heeft in de paar jaar van zijn bestaan zoveel scfieide toegebracht,aan
het aanzien van Nederland in de wereId, dat zij dringend behoefte had aan een eondebok. Prpnk, Van Agt, Lubbers, Duizenberg, Tredeling en de succesvolle vrouw in het
stuk Irene Vorrink hebben ons goeddeels buiten de kring van beschaafde landen gemanouvreerd, zodat de-politieke groten van de wereld ons land omtrekken als beerste.
hier een besmettelijke ziekte.
Juist in een land als Nederland waar de parlementaire democratic op de meest jammer'lijke wijze.heeft gefaald, waar nimmer een regeringscompetente meerderheid kan worden gevormd en keer op keer het smerigste kiezersbedrog bedreven wordt, juist daar
-wordt dan op uiterst burgerlijke en laffe wijze het werk beoordeeld van een man,
die door charme, door intelligentie en kennis van vele, vele zaken mijlen ver
uitsteekt boven enige minister of gezagsdrager, uit weIke politieke combinatie in dit
land dan ook.
z.o«z.

De avond na de onthullende uitholling van; het monarchale beptel moest dan.opk de
anarchistische professor Van Maarseveen het commentaar leveren in het programma
van de regeringsomroep N.O.S.
*' "
Om vooral de simpelste zielen;te .chpqueren wordt de gehele zaak in het burgerlijke
milieu getrokken als ging het om de verkoop van radio's of kieurentelevisietbestellen, Wanneer het inderdaad de aankopen van consumptiegoederen had betroffen; schoenen voor de manschappen of inkopen voor de kantines, waar vele fabrikanteh gelijke
artikelen voor vervaardigen en dils voor in aanmerking komen, dan was het tereeht
geweest. ' •"••-•
..;•.. • • • • , _..
. - . . . "
En dat daar met corruptie gewerkt wordt mag.u rustig van mij aannemen, Ook in het
wereIdje van de wetenschap laat men zich graag koninklijk verwennen op "uitnodiging"
van fabrikanten in het buiienland compleet met pretpark en. luisterrijke diners.
En toch zeggen vooraanstaande radio *ommentatoren en journali'sten er niet van te weten
dat er in handel en industrie met smeergeld gewerkt wordt. Vat weten deze wereldvreemde figuren daar-eigenlijk van? Tientallen journalisten hebben in de loop der
•
jaren landen bezocht van de respectieve regeringen die daarvoor gaarne de vetfblijf- •
kostea voor hun rekening namen.
.;
Vliegtuigfabrikanten echter, die militaire materialen moeten vervaardigen die ter •''•'•*
bescherming dienen van alle ingezetenen van het vrije westen, deze fabrikanten fi- ; .
nancieren milliarden verslindende researchwerkzaamheden. Zij leveren een verbeten
wedstrijd met de tijd en de snel zich ontwikkelende techniek. Zij moeten kostbare
systemen in stand houdeh om spionnage van andere grote mogendheden te verhinderen en ;
van al deze milliarden moet de eerste cent nog binnen komen als de eerste vliegtuigen voor gebruik worden vrijgegBven.
...
...
Voor deze fabrikanten is het een logische zaak om terzakekundige mensen te benaderen •
en in te schakelen voor de aankoop van hun produkt... en het getuigt alleen van
propaganfliistische laagheid 6m dergelijke -transactles domweg te vergelijken met de
alledaagse verkoop van alledaagse produkten.
•"••
Wanneer Prins Bernhard met grote kennis van zake en een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel voor onze piloten, die er straks de lucht mee inmoeten, zijn eventuele adviezeu uitbrengt is dat van het grootste belang voof alle betrokken partijen^
Prins Bernhard was voor onze Nederlandse samerileving eijn gevicht in goud waard.
Dit "goud" zal hem echter onthouden en betirist worden door kleinzielige omhooggevallen pruts-politici die voor onze samenleving in de toekomst het recept van de
nivellering voorbereiden.
In tegenstelling tot de zenuwen-oorlog waarmede het gehele proces werd ingeluid en
op eenlaag pitje gezet, staat de snelheid waarmede de zaak werd afgewikkeld. Er
mocht geen adempauze gegeven worden aan parlement of publiek, dodelijk moest de
klap aankomen, waarvan geen hers teimeer mogelijk was. Kamervoorzitter Vondeling .
had he.t, liefst dxie punten tege^ijk met 64v. hamertik' afgedaan; z<5 drong de tijd.
* • • • - , . - • • * • - ' . _ •
En ook hier werd weer zonneklaar bewezen hoe een slechte voIksvertegenwoordiging
wij hebben. Eerbewijzen voor de behandeling .van de zaak waren zuiver/ hy^ocriet.
Wei kan men de regering Den Uyl beniaden:om de wijze waarop zi^ een^ruffgegraatlbos
en bloedarm parlement voor de zdveelste keer om de vinger wood.
O^k de V.TiiD. Of dat een kwestie voor bewondering is? .
Uit;een en ander valt wel te concluderen dat de tijd dringt dat een europees parlement de zaken ovemeemt, zodat het niet ianger mogelijk zal zijn dat gbede professionals worden opgeofferd aan waardeloze amateurs.
'
• "

fs-^rave'nha'g*,

-

September 1976.
•-.,?•£

•

..Bureau voorlichting N»P.N.
.. Postbus 86, 'B-Gravenhage.

P.M.J.van der Linden*

NATIONALE PARTIJ N E D E R L A N

JCKTING

POSTBUS 86 - 'S-GRAVENHA

iW MO.: 3284900
njitte N.MJ& TountootoM

s-Gravenhaget

19 October 1977.

aan h«t Ministerie van Binnenlandse Ziken,
Spui 49,
—
MINISTER!" VAN
1s-Gravenhage,
BINNENLANDSE ZAKEN On erwerp;0penbare Orde en
INGEKOMEN
Veiligheid.

2 0 OK1.19??
OncUrdeel: L

Mjne Her en,

RAPPEL NA 8 WEKEN

Bij onze bezoeken aan de gemeente Srailde/Bovensmilde en in
ken met verschillende representanten uit de bevolking en
aeiyke verenigingsleven is ons gebleken, dat burgemeester
de Noord een enigszins omstreden figuur is en niet geheel
waardig overkomt in verband met zijn beleid in de zaken met
molukkers.

gesprekhet plaat
Piet van
geloofde zuid-

Burgemeester van de Noord heeft op vergaderingen verklaard, dat bjj
in het verleden verschillende malen om uitbreiding van het beschikbare politiekorps heeft gevraagd.
Hij heeft bij bepaalde festiviteiten politie en recherche assistentie
toegezegd, maar op het kritieke moment bleak dat de hermandad door
afwezigheid schitterde.
Zou U ons kunnen opgeven wanneer en hoe vaak of burgemeester Van de
Noord om politie uitbreiding c.q. assistentie heeft gevraagd.
Onze bedoeling is om zo raogelijk de vertrouwensrelatie burgemeesterburgers gunstig te beinvloeden<
Onze medewerkers van het Anti Terreur Commite hebben ook contact met
de zuid-molukse vertegenwoordigers.
Gaarne enige nadere informatie van u tegemoetziend, verbiyven wjj u
verzekerend van onze oprechte bezorgdheid voor beide__gjto^pen in de
gemeente Srailde,
Hoogl

P.M.J. Aran der
Voorzitter N.P.N.
Anna Paulownaatraat 6
1s-Gravenhage.
2004.
telefoon O?0 - 45 44

L

8 NOV. 1977

t) Zo nodlg andere rubricering aangeven.
Dlstr.:

BFA

Afschr.:

GO
b.
BUIage(n):
BO:160.?89

Betreft:N.P.N.

Voorte werd vernomen dat men van de Nationale
Partij Nederland, in den lande, o.a. in Smilde, aktiviteiten heeft
ontplooid om meer bekendheid aan de partij te geven.
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1) Zo nodlg andvra rubrtcerlng aangmwi.

°**" BFA-BOA
Afschr.:

Partij Nederland (N.P.N.).
Vernomen werd dat de aktiviteiten van de Nationale Partij Nederlanc
(N.P.N.) de laatste maanden weer zijn toegenomen, mede door de Iaa1
gehouden verkiezingen voor bet Europese Parleaent. De Partij zelf
heeft niet aan de verkiezingen deelgenomen.
Wei zijn er in Amsterdam vele peunfletten verspreid, waarop aan de
voorzijde de afbeelding van het pamflet van de P.v.d.A. en op de
achterzijde een "satyrisch" verhaal van de N.P.N.
In Amsterdam zijn momenteel ongeveer vijftig peraonen erg actief ,
vooral wat betreft verspreiding van pamflet ten en dergelijke zaken.
Voorts zijn er op het gwngyng ogenblik goede contacten met een aanItalianen hier ter stede, die ook erg aktief zijn geweest met de
laatste verkiezingen. Bit betrof in hoofdzaak het plakken van sticl
voor de H.S.I. - D.N.

200 A OS

Rapportageformulier
Aan

:

POP

A-7Q..O,

- BFA

Bericht van:
Datum

:

6 december '79

Inhoud; Nationale Partij Hederland.

Evaluatie:

NPN-deaonatratie dd 2^-11-1979 te Qv.
Als reden van de geringe opkomat bij de demonstratie te 's-Gravenhage dd 24-11-1979 werd opgegeven, de publicaties via de pers.
Verder bleek er onderliag een mieverstand te bestaan over de plaata
van samenkomet. Een gedeelte van de demonstranten had zicb varzaaeld
op het Malieveld, terwijl de overigen bijeenkwanen in de restauratie
van het Centraal Station te 'a-Gravenhage.
.De afdeling uit het Noorden en Limburg voelden zich gepaseeerd, omdat
pas op het laatste moment aan hen bekend werd gemaakt dat de demonetratie toch door zou gaan. Hetgeen voor veel.leden te laat was om
alanog naar 'e-Gravenhage te trekken.

Betreft; NPN-demonstratie da. 8-12-1979 te *s-Gravenhage
Aangesien de Nationale Partij Nederland voor de tweede maal geen vergunning wordt verleend voor een demonstratie door 'a-Gravenhage,
welke zou worden gehouden in het kader van de "handhaving van de demo c rat ie in Nederland", heeft men bealoten niet verder in beroep te
gaan tegen dit bealuit. Officieel gaat de demonstratie dus niet door!

200A22K

_. ..derschap" NPN
De leiding van de NFN zal voorlopig in handen liggen van de heer Inge
GR.
, voorheen lijfwacht van GLIMMERVEEN. De heer GR '
zal hier
mede de plaats van Rob BOi innemen, die wegens huiselijke omstandigheden (zijn vrouw verwacht n.l. een dezer dagen een kind), tijdelijk
wat op de achtergrond opereren. De heer GR
zou bereikbaar zijn
via tel.nr.: 020-9^0166.
Voorts werd met betrekking tot de heer GR
vernomen dat deze man,
die al eerder met de justitie in aanraking kwam, t.z. geweldpleging,
er niet tegen opziet eventueel voor de belangen van de NPN op te kome
ook niet wanneer hem dit gevangenisstraf zou opleveren.
Knokploeg NPN
be knokploeg van de NPN, die - Jan.1979 n.n. te Amsterdam werd opgericht zou door een tweetal ex-commando's vorden getraind. Deze knok_
ploeg zou in staat zijn binnen 1 uur 15 mensen paraat te hebben en bi
nen een tijdsbestek van 24 uur 30 man te kunnen mobiliseren. Bij verschillende vergaderingen, ook in Amsterdam, heeft men evenwel beslote
dat de knokploeg bij eventuele confrontaties in principe niet zal optreden. Wei werd er eventuele actie besproken tegen de anti-militarie
tische groepering "Onkruit". Deze actie zou moeten plaatsvinden dd
13-12-1979 te Arnhem *), waar deze knokploeg "Onkruit" te lijf zou
willen gaan. Vooralsnog werd deze actie niet door het bestuur goedgekeurd, omdat men van mening is dat men dan een negatief beeld van de
NPN naar buiten brengt.
Het bestuur van de NPN dat uit zo'n vijf personen zou bestaan, zou
problemen hebben met het in de hand houden van de leden. Vooral na d<
"demonstratie" dd 24-11-1979, waarbij enkele leden door de anti-fasci
tische omstanders werdeu toegetakeld, zou men van mening zijn dat hie
tegen moet worden opgetreden.
"Vaarom zij wel en wij niet?" vraagt men zich af.
Bovendien weet het bestuur geen raad met de kennelijk grote toeloop
van leden en srmpathisanten naar aanleiding van de publiciteit omtrer
de NPN.

*) Onlangs werden te Arnhem een aantal Joodse zaken met hakenkruizei
beschilderd. Of dit iets met een afdeling van de NPN te maken hat
kon vooralsnog niet worden vastgesteld.

- 3Wantrouwen in NPN-kring
In NPN-kring vermoedt men dat er een lek zit in Amsterdam, voorts
houdt men er rekening mee dat de telefoon van Bob BO vordt afgeluisterd.

6-12-79

GEMEENTEPOLITIE

• a-Gravenhage

INLICHTINGENDIENST

ACD
niimmAr
datum

(JOSS. ! 439/5
•- 4 decembei? 1979

datui

10DEL1979

Co

Aan; Met Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Datura bericht:

Bijlage(n):

Betreftr Nationale Partij Nederland (N.P.N.)
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Naar aanleiding van de aanvraag van een vergunning voor
een demonstratie op 24 november 1979 door de binnenstad van
1s-Gravenhage door de Nationale Partij Nederland (N.P.N.)
(voorzitter Pieter M.J. VAN PER LINDEN. _
(zie
bijgaande krantenknipsels;, werd door Verbinding 540 een
onderzoek ingesteld.
Hiertoe werd in een vroeg stadium door een medewerker
een gesprek gevoerd met Van der Linden. Deze lichtte de reden van de demonstratie nader toe. In zijn winkel, gevestigd
in de Anna Paulownastraat te 's-Gravenhage, bevond zich toen
een aantal gestencilde pamfletten van de Nationale Veiligheidsbrigade met daarop een afbeelding van een zwangere
Turkse vrouw en een voor Turken discriminerende tekst. Op
de toen aanwezigspamfletten was d.m.v. een stempel het postbusnummer van de N.P.N. vermeld. Van der Linden liet in het
midden of deze pamfletten bestemd waren voor de te houden
demonstratie

1) Tenzij andere rubricering vereist.

- 2Op zaterdag, 24 november 1979, omstreeks 12.45 uur,
bleek dat zich op het Malieveld, nabij de poffertjeskraam,
I ongeveer 30 personen hadden verzameld. Het bleek dat zij
' deel uitmaakten van het (Haags) Anti-fascisties Komitee
en wel naar aanleiding van de pamfletten die zij uitreikten
.
Omstreeks 13.00 uur arriveerden op het Centraal Station ongeveer 15 personen, die zich naar de stationsre stauratie begaven en aldaar plaatsnamen. Onder hen bevond zich
Pieter J. BL
Deze groep stelde zich aldaar voor aan de bekende en
eveneens aanwezige Ron BO . Na een klein kwartiertje verlieten Bo» en een onbekende jongen '
de stationsrestauratie en begaven zich naar een bestelauto, staa
de op de Bezuidenhoutseweg,
Kennelijk fungeerden deze twee personen
als "Verkenners". Omstreeks 13.30 uur verliet de rest van
het gezelschap eveneens de stationsrestauratie
" e n ging lopend via de Bezuidenhoutsewegf richting Utrechtsebaan en uiteindelijk naar het Malieveld.
De indruk bestaat dat
zich onder deze rechtse demonstranten een aantal aanhangers van het Nationaal Jeugd Front bevonden.
Op het Malieveld dreigde het een en ander uit de
hand te lopen doordat zich daar inmiddels een grote groep
(circa 200 personen) Anti-fascistische betogers had verzameld en beide groepen tegenover elkaar kwamen te staan
Ter voorkoming van eventuele onregelmatigheden werden de aanhangers van BO' en BL
., onder politiebegeleidingjnaar het Centraal Station gebracht.
Ron B0< ' werd te 14.25 uur op het Malieveld aangehouden t.z.v. het demonstreren zonder vergunning en voorts bleek later dat hij een wapenstok bi;)
rzich drjoeg.
T5en men bij het Centraal Station arriveerde, nam he1
door de politic begeleide groepje plotseling de benen en
rende de hal van het station binnen, naar aldaar gereedstaande treinen. Voordat men echter in de trein zat, kwam
het tot een handgemeen tussen de vluchtenden en op het
station aanwezige demonstranten van de Anti-fascistische
groep. Er vielen over en weer enige klappen. I.v. hiermee
werd door personeel van de GeOniformeerde Politic, voor
zijn eigen veiligheid naar een bureau overgebracht:
Ronny DE
Hij is waarschijnlijk een aanhanger van de N.P.N.
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Op 4 december 1979 bleek dat er wederom een vergunom te demonstreren door de N.P.N. was aangevraagd.
aanvrage was voorzien van de naam van VAN DER LINDEN,
pp ondertekend. Deze aanvrage was tevens verzonden
net A.N.P. en diverse dagbladen.
- Bid -

Bij het sluiten van dit rapport was zojuist bekend
geworden dat ook vergunning voor deze demonstratie was
geweigerd.
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DEMONSTRATIE NATIONALS PARTIJ NEDERLAND TE DEN HAA6

Vernomen wvrd dat de Nationale Partij Nederland voornemens
is a.s, zaterdag, dd. 2*f-11-'79» tooh een demonstratie '
in Den Haag te organiseren. Dit ondanks de weigering van
de Haagse burgemeester SCHOLS een vergunning voor deze demo
stratie te verlenen.
Aangezien de voorzitter van de N.P.N, P.M.J. Tan de LINDEN
in de nacht van dinsdag op woensdag door een hart
aanval werd getroffen (e.e.a. naar aanleiding van krantenberichten over de N.P.N., waarin deze organisatie als rasci
tisch en fascistisch werd geschetst), heeft Rob BO
, ex-N.V.U.-er en voorstander van een N.V.U.-knokploeg,
zich opgeworpen als zaakgelastigde.
De eerste stap van Rob BO , terzake van de geweigerde vergunning, was een protest in te dienen bij de burgemeester
en een kort geding aan te spannen tegen deze uitspraak.

Op de dag van de demonstratie zal men + 13*30 uur samen
komen in net restaurant bij het Centraal Station te Den Haa
Men zal worden opgewacht door Rob BO , Mr. Dr. PA
,
en de leden van de knokploeg
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De N.P.N.-leden zullen herkenbaar zijn aan hun N.P.N.speldje, dat zij duidelijk zichtbaar zullen dragen. Om
£ 1^.00 uur zal men dan naar het Malieveld vertrekken.
Verwacht wordt dat zo'n 100 mensen deze demonstratie zullen bijwonen.
Naar aanleiding van de ziekte van de heer Van de LINDEN
wordt deze demonstratie tevens gezien als eerbewijs aan de
heer Van de LINDEN. Tevens neemt men aan dat de heer Van c
LINDEN uit deze demonstratie nieuwe levensmoed zal putten.
Pamfletten
Bij de demonstratie zal men drie verschillende pamfletten
uit gaan delen.
Tegen-demonstratie
Volgens de Volkskrant van 23-11-'79« waarin gewag wordt
gemaakt van de doorgang van de voorgenomen demonstratie,
kondigt het "Haagse Anti-Fascisten Comite" aan "waakzaam
te zullen patrouilleren" in de binnenstad.

Ontstaan N.P.N.
De N.P.N. werd cmstreeks april '7^ opgericht te Den Haag.
Oprichter en Voorzitter werd P.M.J. van de LINDEN
De partij werd opgericht ale een Stichting. De doelstelling
van de partij zijn o.m. gericht op:
1. voorrang van het Nederlandse product.
2. verlaging van de ontwikkelingshulp.
3. geleidelijke terugzending van de gastarbeiders.
't, verlaging van last en voor bedrijven.
5* belasting-verlaging.
Na jarenlange stilte treedt deze partij weer wat raeer op de
voorgrond. Begin van dit jaar werden, naar aanleiding van

de Europese verkiezingen, pamfletten verspreid in Amsterdam
vaarop aan de voorzijde het verkiezingspamflet ran de P.v.d
stond, en op de achterzijde een satiriach verhaal Tan de
N.P.M.
In Amsterdam zou een groep van 50 personen zich hiermede
bezig hebben gehouden. Voorts zouden er goede eontacten
zijn tussen de N.P.N. en de M.S0I.-D.N. (Movimento Sociale
Italiano - Destra Nazionale), middels een aantal in Nederla
verblijvende Italianen, die zich, eveneens in het kader van
de Europese Verkiezingen, bezig hielden met sticker-acties
van de M*S.I.-D«N.).
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Wij zijn de NATIONALE PARTIJ
NEDERLAND....
"n Fijne partij voor Jong en oud.
Gewone mensen. Gewone Nederlanders.
Mensen die het beste w i l l e n voor
ons land en die het niet zien zitten met de h u i d i g e partijen.
De N.P.N. is nationaal georie'nteerd, dus nuchter gezegd
pro-Nederlands.
We w i l l e n samen met u het beste
voor a l l e Nederlanders. Werk voor
ons a l l e , woningen, economische
welvaart. Da's logisch natuurlijk.
A l l e e n voor ons zijn deze idealen
geen stemmenlokkertjes maar een levenstaak
-Maar wij komen ook op voor andere
uVingende zaken. Zaken die iedere
rechtgeaarde Nederlander aangaan,
maar waar de overige partijen niet
voor willen,(of durven) uitkomen.
Wij wel! Recht voor zijn raap:
Nederland moet nu eindelijk voor de
Nederlanders zelf weer leefbaar worden. Want zoals het nu is gaat het
echt niet meer! Ons eivol landje
wordt wekelijks overstroomd door
duizende illegale buitenlanders.
Wij kunnen en willen deze mensen
niet meer opvangen. Mensen die ons
werk afnemen, onze woningnood verergeren, de sociale lasten tot ongekende hoogte jagen en ga zo maar
" door.
rilER MOET EEN EIND AAN KOMEN !

NATIONALE PARTIJ NEDERLAND

~l
NATIONALE PARTIJ NEDERLAND
Postbus 86,
2501 CB Den Haag
Postgiro nummer: 32.84.900
Graag ontvang ik geheel
bl i j vend , nadere inlichtingen
omtrent de N.P.N
Naam:
Straat
Plaats
L.
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Na alia indianenTerhalen
van Burgeaeeater Sehola
ran Den Haag om de N.P.N.
geen Ter gunning te geTen )
Toor de geplande betoging
op 2k noTeaber J.I. wegenr
nogelQke "Veraloring ran
de openbare orde't dreige•enten ait hondadolle
links* kringen»Tonden wij
hat een Treemde zaak» toen
een intern* politic mededeling one bereikte mat
daarin de inatruetiea aan
de agent en. (Zi» hiernaaat)
Uit de tekat ia op te
maken dat daze inatruoties
gegeren werden op vrljdag
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£r wordt v»el very^unning vei leend
Ir. dit gevul is een vijundi lijke reactie van het publiek te
verwachten.Van het politiej ersoneel wordt dan verwaoht dat rij
dc openbare orde h..ndhavcn en eventuuel (met behulp van I.E.)
di demonstranten besche'rmet..

IT wordt goen vergunnin,! verlcend
fe verMBchten valt dat de demonstranten toch zullen komen.Zoda
deze bijocnkom^t het karakter vnn een betoging krijgt, sal na
di-artoe bekomen bevel von d. ilgemeen commandunt tot ventijdering dan wol .-lanhouding wonicn overgegi.an.

Enige tijd ^oleden is door de NHionale Partij Naderlond een vergunnin^ r angevr;.agd om op znterduf 24 novenbor 1979 een demonstratieve
optocht te houden met het doel te getuigen dut de purtij naleving
eist v:-n de Nederlundse wetgeving t.a.v. d illegale indringerfl in
Nederland.Bedoelde pari.i is in 1974 opgericht en kun word en beachouwt
als een extrcem— rechtae politieke splinterparti j. De partij geeft
een politiek-oatirisch blad uit, gen .and "De Hollundse ffieuwe*,
welk tlad sterk diacrtminatotrc tendenzen Kent.
Se Burgemeeater heeft echter or.lon^s de vergunning geweigerd, op
grond van het feit dat onder meer t-evv-.r zoi* beat .an VOOP verstorfcg
vun de openbare orde(mORolijke te^endemonatraties en actie»).
De partij io tegc-n dit besl it in bcroep f;og<.-in;tot op bed en ia de
fees liL sing van df Ra.id v.m State in daze no,r niet tekend.
In vet band hierncde diont reker.inn rehouden te wor.er^ art 2
. nj
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CBS Beimhazerij.
j
VoTgens de enige weken geleden geplubliceerde CBS cijfers
zitten er nu 435,400 vreemdelingen in Nederland.Als men de
cijfers domweg narekent.komt men tot de lachwekkende conclusie
dat de CBS-jongens allemaal terug moeten naar school.
CBS vertelt ons doodleuk dat we - 317,500 Europeanen hebben
in ons 1 and,t.w.Britten,Duitsers,Bel gen,Fransen en nog een
stel Amerikanen.
Hun eigen eijfers laten ons met een niet nader genoemde
groep van slechts 117.900 vreemdelingen zitten.
Waar blijven dan de legale §n illegale Surinamers.Joegoslaven,
Turtesiers,Algerijnen,Vietnamezen,Portugezen enzovoorts ?
Leuk jongens.Leuk I Maar ne"t niet goed genoeg !

Oe leus van een rassistisch,fasisctisch alleshatende gek ?
Neen ! Een uitspraak van niemand minder dan Willen Drees Sr~
oud minister-president van Nederland.
O

het werk doen dat Nederlanders zouden moeten doen".

"Wat men de structurele werkloosheid noemt is hoofdzakelijk
de werkeloosheid.die men veroorzaakt doordat buitenlanders

Gastarbeid.

In de moelzaam op gang komende staten van Europa Is §§n
probleem dat deskundig bezien niet eens een probleem kan zV"")y
Namelijk de zomertijd.
Bekijken wij eens de geografische toestand:
Engeland 7uur,en in Nederland 9 uur.Duitsland 9 uur.en in
Nederland 8 uur.En waneer wij zuidoostelijk reizen naar Italic
dan is daar de zelfde tijd als in Nederland.
Gaan wij lets hoger naar Zwitserland,dan is het daar weer een
uur vroeger.Goethe heeft al reeds opgemerkt,
"Als je het eerste knoopsgat gemist hebt.dan krijg je de jas
nooit meer dicht".

Zomertijd probleemloostijd.vergeet het maar!

Zomertija

Door Piet Mandelier.

DE PERS.
De pers vertegenwoordigt de macht der geniepelingen.
De lafaards die figuurlijk bommen gooien in elk milieu
en in elk land,en dan achter een grote boom gaan staan die
persvrijheid heet.
Wij komen daar in een volgend nummer uitgebreid op terug.
EEN LES
Wanneer"een werelddeel twee.bijna drie grote oorlogen heeft
^egemaakt in nog geen tachtig jaar.waarbij om demensen tot
die vorm van waanzin te brengen steeds hele miezerige onbetrouwbare mannetjes (en thans ook vrouwtjes)optraden als
jangmakers voor de grote tragedie.dan vraagt men zich w§l
af hoe het mogelijk is dat dat gebeurde.
Wat Rotterdam overkwam en waar een gevaarlijk gat geslagen
werd in een positie die met zoveel uiterste inspanningen
van hoog tot laag was opgebouwd:de grootste haven van de
wereld.
Wanneer men zo infantiel is te denken dat een dergelijke
positie onaantastbaar is,dan moet men eens in de natuur te
rade gaan.waar elke moedwillige verandering wordt overwonnen
door aanpassing en modulatie.
Wanneer zal arbeidend Nederland eens gaan beseffen dat al
zijn posities en verworvenheden beslist niet door avonturiers
als Arie Groenevelt.Wim Kok of versgebakken Jim Stavinga
gediend zijn.
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burnSchoU van Den
•anletduiK van diem weigeriri
aemonrtratievergunning te geven

Demonstraties niet
zomaar verbieden o

Ned. comite" mensenrechten

t/an alien die meer dan een ton per jaar yerdienen .
Degenen die het krijgen hoeven natuurlijk niets in te levere
yant die zitten in de tweede kamer
rfanneer iemand het toch allemaal z6 goed weet zou je haast
onder de indruk komen.wanneer je tenminste niet tegelijk beseft dat de vent ons twee jaar geleden achterliet met 250.000
rferklozen.Maar ja,of je nou door de hond of de kat gebeten
rfordt wat maakt het uit.

De engel der wrake voorspelt grote happen uit de inkomens

3offen wij even dat we altijd nog een "groof'politicus als
Joop Den Uyl in yoorraad hebben om ons door de slechte tijden
te halen (die hij overigens zelf heeft helpen bevorderen).
3e partij van de Arbeid roept "Kabinet ga weg !"0me Joop
/oegt er aan toe,"Wij zijn deze ministers meer dan spuug zat".
Daar kunnen wij best inkomen.maar het "zat" zijn in PvdA
kringen is geen ongewone toestand.En spugen volgt daar heel
i/aak op

dAT EEN GELUK

UCEfljt. K^CKHff..^
riarr u M»?T» ^-

peoTl^EN'
.,^^16*^
,
..m... Moofa umu..? n*^

VERZAMELPL AATS : Grote Markt - HAARLEM

woningen. STOPdwaas woningbeleid "

DEMONS!RATIE
5 januari1980

Jan

De situatie is precies hetzelfde nu.als in de tijd van de
slavenhandel toen.
'
(_ )
De werkelijke schuld van de huidige wantoestanden ligt bij
onze eigen politici.Zij kunnen heel gemakkelijk wetten
maken om ons trchten te dwingen de buitenl anders te accepteren.
In de wijken waar de politici wonen zal men nauwelijks of
helemaal geen buitenl anders aantreffen.
De enige oplossing(hoe onsynpathiek het ook mag klinken voor
de "nieuwe Nederl anders") is dat er nu een referendum komt
met als vraag of wij Nederl anders ,wel of niet accoord gaan
met het opnemen van Rijksgenoten.en het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat de regering dat aandurft.

SINOAPORK (AFP) - Het
Nederlwdw achip Nedlloyd
Delft heett cMeren » Vietuimete bootvluchtellngen die het
uit de Zuidchimce Zee had opgepikt, in Singapore aan w«l ge{et De groep zal in ons land on* "t krijfen als de vluchtebinnen drte nuunden
t door eertander land worden

Weerbootvluchtdinffen

Algemeen Dagblad,
5 december 1979.
fbeiden artikelen)

w dtt Juur Mf IN ver-

Jarenlang hebben we de slavenhandelaren veroordeeld wegens .
hun onmenselijke aktiviteiten.Het vervoeren vanvolkeren van •
een werelddeel naar een andere om daar gedwongen arbeid te
verrichten.is een daad die geen enkel weldenkend mens kan
goedkeuren.
De ongelofelijke ellende die de nabestaanden van de betrokken bevolkingsgroepen hebben moeten oogsten.is lets waar hele
boeken over volgeschreven kunnen worden.Echter valt hier r*A
op te merken dat deze handel gedreven werd door een kleine" ^
GAMP OF THE SAINTS door Jean Raspail.
gro.ep.en dat die grote volksverhuizingen zonder enthousiasme
werden aanvaard door de slaven.en zonder goedkeurlng van heO
Atgeverfl: Charles Scribner's & Sons-N«w York
merendeel van de Europesche burgers in de kolonieen die
ISBN 0-68^-1^0-6, Prtfs /27,95
later o.a.de Verenigde staten zou worden.
Bit boek geeft een voorapelling van de ondergang van de
Merkwaardiger vinden wij.dat vandaag precies hetzelfde geblanke
beacha-ring in Burapa door de toenemende horde
beurt.als waar wij anders zo tegen zijn.Door een slappe
imraigranten
uit de Derd« Wereld. Na publicatia ontving
Grondwet kennen wij onze Rijksgenoten(veelal nakomelingen
de
schrliver
de hoogste Franse literaire nri.ls voor z1,in
van slaven),het recht toe om zich in Nederland blijvend te
meesteratuk.
Opmerkelllk is dat de aehriiirer de komst
vestigen.
van
de
"bootvluchtelingen
11 voorspelt, weliswaar onder
Vele mensen zullen zeggen,"Ja,maar ze komen vrijwillig".
andere
omstandigheden.
Gepubliceerd
in 1975 onder de
Dat is zo.maar onze politici (nieuwe slavenhandelaren)laten
oorspronkelijke
Frajise
titel
"L«s
Camp
des Saints".
het.om ons volk eerst te vragen of wij we! zin hebben in het
311
Bladzviden,
beelist
d<raoeite
waard.
opnemen van een heel apart volk.Gezien het voorbeeld dat zich
o.a.de V.S.afspeelt met een gemengde bevolking,za1 iedere
weldenkende Nederlander zijn afkeuring hebben uitgesproken .
over deze beslissing.De Nederlandse Grondwet had tijdig verander
NIET NOG MjiJiHl STUUH ^£ TriHUG!
anderd moeten worden. Om te stellen dat het naar Nederland "haler
"halen"van onze (voormalige)Rijksgenoten het onrecht jegen? \n voorvaderen ongedaan kan maken.is pure waanzin natuurlt^*.

Toen en Nu.

oastreBcgfech

spreken
Laatat gesiea op een auto
ia Den Haag, "IHK)P DE
NEUTHOHfiN BOM»"
Wat daeht u Tan die
sehitterende slagein Tan
de nieuwaleser bjj net
Toorleeen ran de nienwate
aboaiaabele werkloosheidaoffers, "na Mat toepa«ae»
Tan de seiKoeaacorreetie".
Dat *Qn due niet jverkeafden
die «ril verklooa dja. Hl?l
Straka ko»ea ee met de
ejjfere, "na aftrek Tan
werkelozea".

De BOLLANDSE NIS0UC
breagt een aa*ea~
rattiag Tan poliiieke gebeurteniasen
.geeien uit nationa•Xistiaeh oogpunt.
Dlt blad wordt uitg«g*Ten door de
redakteur en ataat,
taaalv* ia<«£«nd«n
stvkk«» o*4*r diena
rerantwoording.
Het blad ia onafhankeI4jk Tan iedere
politleke party of
groepering.

n

Naam
Straat
Plaats

Qraag omtYang ikf g«h»4l
inlichtingem ontrent de H.P.R.

aadere

NATIONALE PARTIJ NEDERLAND
Postbus 86, Den Haag. (GIRO :3284900)

,,De HOLLANDSE NIEUWE" zoekt kontakt met begaafde en
fantasierijke tekenaars ten behoeve Tan dit blad om
ons nationalistisch Btireven een wat vroljjkere noot
te geven. W4J rragen dit aan mtnsen die bereid zijn
'iiun talenten te yerlenea. uitj ideologiache overwegingen. Heb je wat leuks, makk er een fotokopie
van, schrijf je aaam en adreal aehterop en stuur net
naar ons toe.

1) Zo nodig andere rubrlcering aangeven.

Dlstr.:

BFA - BSD

Afschr.:

Bijlage(n):
BO:

Betreft:

NPN

Binnen de NPN is men van mening, dat de partij moet kunnen
beachikken over een jurist.
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NATIONALS
PA RTIJ
NEDE2LAND
Poatbus 86
2501
CB
'a-Qravenbage*
Givo rekeniog 3284900
of N.K.B. .0.66 7115 37%

Bet ie werkeigc gebevr& Dinadeg 19 Ani 1979 een deaonatratiave
kami van stakende acnbtenaren in Utrecht. Georganiseexd door bet narxia* tieebe vakverbond F.N.V. on tegen een krachteloae regering aan te aohop*
pen, die 'van bear grondwetteiyke nacht geen gebraik darft te oaken uit
engst voor de grote yerdeeldbeid in eigen kanp«
Bn dat landgenoten noeten wy workers en belastingbetalers van Nederland
gedogen?
De VartQ van de Arbeid die geen enkel alternatief kan bieden dan wat woor*
denspel, de Party van de Arbeid die net huiehelaehtig tolerantiebeleid
one land in dece ebaoa heeft geyoerd, deze Party van de Arbeid probeert
on door middel van de verraderltfke vakbond F.N.V.. te foroeren betgeen bear
net kraobt vaa arganenten niet lukt.
Anbtenaren noeten tot ongeboonaanheid aangecet worden terwyi *y bet grond*
vette!4|c niet oogen* Anbtenaren net yeel privllegesten aancien van de genone burger* noeten. bet spito afbyten, zy noeten verdergaande experinen*
ten tot onttfriobting van de saoenleving voorbereiden*
Bn die verderetrekkende aeties gaan konen* 1/e vakbonden
door niddel van bet aohande geld van de ondemenera. Zy dnrven de
ataryft wel aan, die wordt voor hen betaald. Via de gevoeligste. draden
uit bet patroon van onse aanenleving nu eenoaal ia opgebouwd willen ay bet
denoeratiadt bouwsel onver werpen ..... on er een stelsel voor in de plaate
te aetten wear u bealiat niet voor gestend of gekosen sou hebben*
landgenoten wordt wakker. Wy van de Nationale Party Nederland sty* geen
opportuniaten, wy hebben de politiek niet nodig on te eten. Vy werken en
leven wy van . Wy wexken on te leven en helaas on lyotrekkers seal*
dear ia Utrecht op bet Jaarbeursterrein te eten te geven.
atellen als eis aan de regeringf Beperking van bet werkterrein van de
vakbonden. Bedryfsinspraab- en bedryfsraadvercaderingen bniten de work*
tyd, sodat bet arbeidaprooea niet NOG 1££GR gesabotteerd wordt dan al bet
geval is. Jlet aich volledig distantieeren door de vakbonden van alle be*
noeienia net bet regeringswerk, daarvoor ia bet parlenent.
Vergeet ook niet de vele knnatnatig geaohapen problenen voor politiek ge*
brnik van dese narxiaten en bun aooialiatiaehe beulsknechten ; soala de be*
hoefte aan drugs by de jongeren, onze r$csgenoten net dubbele paspoorten,
de politiek vervolgden die hier aonvankeUUk argeloos been kooen als notten
op de leap van de tolerante naatsohappy en dan door rood gewroet worden ora
geturnd tot politieke vluuhtelingen.
Met al dese neiiioden wordt geluidloos bereikt wat nen door gebrek aan argo»
nenten en een eerl4p£ part^rogranaa niet bereiken kan. Eerst atiekon net
Meine gaatjes de boot lek oaken en dan schreeuwen ; "wy cinken*t
Laat uw protest stem holder klioken. Sehryf ons uw insteOaitng en wy sullen
uw grieven buodelen. V^ zullen u praktisoh en juridiseh 'tersyie ataan wan*
neer u dat wenst. , oaaV laat dit laffe geweld niet langer sieb uitbreiden
over ons allenaal,
Telefoomracner in Anaterdan 020-831497
P.M.J van dor Linden, voorsitter NJP.tl.

in Don Haag 070- 454443
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BRIGADIEr!

van de ID ARNEEM, deelde telefonisch

mede vernomen te hebben dat de voorzitter van de
NPN, van der LINDEN, is ofeerleden.
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I) Zo nodty andere rubricating aangevan.
DlStT.:
Afschr.:

BFA - BSO

b.
Bijlage(n):

BO

Betreft: Pamfletten van de MPN.werkgroep Annestie voor kinderen
binnen de NPN. enz.
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RECHTSPRAAK EN CORRUPTIE.
AMNESTIE=YOQR_IOTDEREN.
Geachte lezer/es.
Nu het jaar van het kind achter ons ligt wil dit geenzins zeggen dat
de strijd gestreden is, want vanuit ervaring weten wij niaar al te goed
hoe instanties, zoals de justitie en de raden voor de kinderbescherrning sjacheren met enige tienduizende kinderen welke aan hen zijn
overgelevert. Als werkgroep binnen de NATIONALS PARTIJ NEDERLAND
zullen wij voortdurend waakzaam blijven, want wij weten dat dergelijke
kinderen en de eventuele ouders in de grond van de zaak de slachtoffers zijn van een geraffineerd politiek steekspel. Het is voor ons
maar al te duidelijk dat deze mensen en kinderen in weze de dupe zijn
van een keiharde business, zoals dit ook eens verklaart werd door de
Hr. Wibo v.d. Linden tijdens een uitzending van Tros Actua T.V. op
28 April 1976.
Het is geen uitzondering dat dergelijke kinderen wel door middel van
geweld worden ontrukt aan hun ouders, dat overigens doet denken aan
de gehate gestapo methoden en dit nog wel in vredestijd en in een land
waar men er zo trots op is gekant te zijn tegen een ieder verschijnsel
van facsisine. Wij leven in een tijd waarin men er naar streeft voor
gezinshereniging voor buitenlandse werknemers en dit terwijl vele
mensen die het slachtoffer waren van de voornoemde instanties ni.mnrer
een dergelijke gezinsherenigrng hebben mogen beleven.
Wij kunnen hierbij ingaan op de verschrikkingen waaraan deze oensen en
hun kinderen zi-jn bloot gestelt en die in werkelijkheid het slachtoffer
zijn van de corrupte praktijken binnen de voornoemde organen en waardoor maar al te vaak het gehele leven van dergelijke mensen vernietigt
en inhoudloos gemaakt is en dit wel te bedenken in een rechtstaat
als waar Nederland voor door raoet gaan.
Het is duidelijk dat deze instanties en waaruit bovendien de corruptie duidelijk blijkt, de volgende stelling innemen:"Hoe meer z.g.
probleemkinderen, des te meer klienten en daardoor meer subsidie en
een grotere staf. Dat het aantal van dergelijke kinderen kunstmatig
opgeschroeft en in stand gehouden wordt dat leidt geen twijfel.
Overigens dienen wij er op te wijzen dat corruptie nog altijd strafbaar
is en wij zullen daarom streven naar rscht on vergelding. Het is zelfs
gebleken dat deze corruptie zich tot op zekere hoogte heeft uitgebreid tot de pers-en oinroepmedia.
Zo had enige jaren gelden 66n van onze medenwerkers een onderhoud met
een medenwerker van de VARA ombutsman, de ombutsmedenwerker verklaarde hem toen: "MSjnheer, wat U zegt is maar al te waar, maar wij kunnen
dit niet via de T.V. naar voren brengen, want wij moeten ook denken
aan onze subsidies." Dit in een tijd dat men spreekt over objectieve
nieuwsgaring. Zoals in andere situaties is ons in deze gebleken dat
dat er nu eenrnaal zwijggelden of steekpenningen worden verstrekt in
de vorm van subsidies. Uiteraard zullen wij er naar streven dat dergelijke louge praktijken tot op de bodem worden uitgezocht en dat hen
recht gedaan zal worden, die het recht ook toekomt en willen hierbij
een beroep doen op een iedere rechtgeaarde Nederlander. Ondanks dat
een organisatie? zoals Amnesty International, verklaart zich in te
zetten voor politiek verdrukte groeperingen, heeft deze organisatie
zich nimmer openlijk wensen uit te spreken ten aanzien van deze politiek verdrukte. Nog steeds blijkt de huidige bevoogding van kinderen
een brok van facsisme op zich te zijn. Uiteraard zullen wij in de
toekomst ook terug konen op de mentale verkrachting van de kinderen
die het slachtoffer blijken te zijn van het misdadig drugbeleid.
AMNESTIE VOOR KINDEREN

Postbus 3357

1001 AD Amsterdam*'

1494710
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NATIONALS PARTIJ NBDERLAND
NIET LINKS- NIET RBCHTS- MAAE NATIONAAL!! 1

Natuurlijk hebt u wel eens van do Nationals Parti j Nederland gehoord.
De N.P.N. ie de laatste maanden volop in het nienws geweest*
Helaae vaak negatief,door bewuste anti-propaganda van uiterst links
en uiterst rechts. Kennelijk wil men one verdacht maken omdat men
bang is dat onze goede IdeSen het Nederlandse volk wakker maken en
doen beseffen dat het de hoogste tljd is iets te gaan doen.
WIB ZIJN WIJ,BN WAO? WILLBN WIJ?
We zijn een nog kleine maar hard groeiende partij,die de leue in net
Nederlandse vaandel voert. NIET LINES NIET HECHTS MAAR NATIONAALM I
Wat wij willen is een maatschappij die voor iedereen leefbaar is.
Een maatschappij waarin niet macht of kapitaal het voor het zeggen
hebben maar waarbij het Nationaal belang voorop staat.
Een maatschappij die principes belangrijker vindt dan parti jpolitlekc
prietpraat.
Een maatschappij die een opbouwende funotie he eft, Niet een die waard
uitholt. Kortom een maatschappij waarin iedereen zich gelukkig voell
Niet een maatschappij die lijkt op een modern Sodom en Gomorra waarir
gemeenten avonden debatteren over de vraag of bordelen drijvend
moeten worden,of dat er een monumentaal gebouw besohikbaar sal worder
gesteld.
Niet een maatschappij waarin het mogelijk is dat een dronken hooglere
een stel fascist!ache jongeren aanvoert tot molesteren van Marokanen
in de Uozes en Aaronkerk in Amsterdam.
Niet een maatschapplj,waarin het mogelijk is dat men vrouwen op strae
lastig valt en waarin corruptie en geweld hoogtij vieren.
Wel een maatschappl3 die het waard is door Iedereen verdedigd te wor£
tegen binnen-en buitenlandse agressie.
Natuirrlijk is het onmogelijk in kort bestek te vertellen waar we
voor zljn en waar we one tegen verzetten* Bet parti ^programme van de
N^F.B^ is daarover duideli^k genoeg,. Bet. iat eenu duurzaam toekomiat?programma-onwrikbaar en principieel.
Vblgend jaar zljn er weer verkiezingen em dan meet er eeai partij
meedoen die gemeensohapsbelang. bovem eig>eni belang; SEteltt.
Wilt; u meer over ons wetea, sohri jfit u dan. naar postbus 86s la den Baa*
7 oatvangt; dam meerdere izfillohtlngent over onze parti j en onese doelstelllngpn.
TT kunrt ons ook f inanoleel stauBem
postgironuamer 32.84*900
ff.P.H.-den Baa&»

MOGEH WE QMS EVER VOOBSTELOTT?

1494710

WIJ ZIJN DE NATIONALE,PARTIJ NEJERLAND

Een fijne party voor Jong en oud. Gewone mensen. Pewone NEDERLANDERS.
Mensen die het beate willen vooi* ons land en die het niet zien zltten
met de huidige partijen.
• .?•
'De N.PcH. is nationaal georlenteerdd, dus nuchter gezegd pro-Nederlande,
willen samen met U het beste voor alle Nederlanders. Werk voor one
alien, woningen, economische welvaart. Da" 3 logiaph natuurljjk* Alleen
voor ons zijn deze idealen geen stemmenlokkert jes maar een levenstaak.
Wij komen ook op voor andere drlngende zaken. Zaken die ledere rechtgeaarde Nederlander aangaan, maar waar de overlge partyen niet voor willen,
(of durven) uitkomen. Wjj well Reoht voor zjjn raar$
Nederland moet nu BINDELIJK voor de Nederlanders zelf weer leefbaar
worden. Want zoals het nu Is gaat het ecbt niet meer! Ona elvol landje
wordt wekelijks overstroomt door duizende illegalej buitenlanders, "Wy
kunnen en willen deze mensen niet meer opvangen. Mensen die ons het
werk afnemen,* onze woningnood verergeren, de sociale lasten tot ongekende hoogte opjagen en ga zo maar door, want het kan niet op.
g

MDETJBEK BIND AAN

STEON DAAHOM DE gAJgpJAL|,PARTIJ
Postbus 86,2501 CB Den Haag
Postgironummer»32 . 84 . 900

1494710
STICHTINC NATIONALE VEILIGHEIDS BRIGADE

BEET DE HOOFDSTAD VAN NEDERLAND .'MOGELIJK I6TANBOEL?

Geachte lezer/es.
De hoognoed en brutaliteit van de door onze, regering zo hoogvereerde
Turkse gastarbeiders schijnt geen grenz'en te kennen.
Nadat onze regering net toeliet dat onze'Turksevgastarbeidera hun
aoordlustige politieke neigingen', onder aanvoering van de Turkse
^faesistische be waging, genaamt de GRIJZE WOLVER netar hartelust konden
uitleven en hebben .de .Turken naar aanleiding van/deze idiote tolerante houding vun/onte linkse regeringsbroeders besloten jons land nog
verder de wet voOr te sohrijven./lHt is gebleken vanuit de telegrammen van onze Turkse gastarbeiders aan diverse ^ersorganen en U houdt
het niet voor mogeJJJk., opk aam de minister ies van b inn en- en buitenlandsezaken ei; wasxiii zij.z:(.ch beklagen over de hulp van onze
NEDERLANDSE regering aan de Vietnamese boo.tvluahteil4ngen. Wj hebben
nog niets gesegd,want-dat doen zij alreeds voor ons.
'-

I\ '

• .'..:

Dit is een ongekenda brutale handeling4 van onze Turkse gastarbeiders.
omdat zij self geen Hederlanda ataatburger zl^. en daardoor in-weze
geen inspraak hebben in onze Humanitaire binnen-* -en buitenlandse
jpolitiek ten opziohte van de door een wreed conanmistisch bewind
/ervolgde Vietnamese bootvluchtelingen.
Bovendien zijn deze Turkse brooders zelf eigenlijk vluchtelingen,
welke gevlucht aijn voor de slechjbe eoonomis^he situatie in hun
eigen land met een falend eysteem aldaar. .Eerat dachten wijdat deze
mensen zieh zouden aanpassen, naao?, nu kufihen zy waarschjjnltfk beter
opkrassen*
Daarom bevelen wij U aan om in de toekomet, als U tenminste nee wilt
helpen aan het voorkoraen van dorgelijke intolerahte* eh. bemoeizuchtige
neigingen van faoeistische HXET^gEBERLANDERg kunt U eventueel Uw
steun en aympatie richten tot de NATIOTALE VEILIGHEII?S 3RIGADE.
Wij kunnen nu eenmaal niet van alles geloidelijk over ons laten been
komen,
.
Stiohting Hatidnale Veiligheis
Brigade
Postbus 86' 2501 CB
*8-6ravenhage•

1494710
AKTIEKOMMITEE HAAL ZE IN HUIS S
WIJ EISEN ONMIDDELIJKE OPNEMING VAN ALLE:

J-kerkturken
-Vietnamese bootvluchtelingen
-karapuchiaanse kmer-slachtoffers
-verdrukte chilenen
-anin-invaliden

-yerkrachte vrouwen uit strenge
islan landen
-palestynso bevrijdingsorganisaties
-naoibio en Zimbabwe aktivisten
-rote arnee leden
wamalastige surinaners, enz.

HUN ZAL DE STATUS VAN POLITIEKE EN EKONOMIESE VLUCHTELING WORDEN
TOEGEKEND. DIE HUN HET RECHT GEEPT OP HET VOLLE GENOT VAN ONZE
SCSI ALE VOORZIENINGEN EN OP VOORRANG BIJ DE TOEWIJZING VAN EEN
WONING
TEVENS DRINGEN WIJ AAN OP ONMIDDELIJKE LEGALISERING VAN:

.-alle illegaal verblijvende vreendelingenj zoals de honderden dageiyks
-binnenkonende chinezen, aarokkanen, Pakistani, enz.
HUN ZAL MET TERUGWERKENDE KRACHT TOT AANKOMSTDATUM EEN UITKERING,
KINDEKBIJSLAG, EN ANDERE SOSIALE ZEKERHEDEN WORDEN GEBODEN. HUN
PAMZLIEHERENldlNG ZAL TEN KOSTE KOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE KAS
WIJ EISEN VAN DE REGERINGj

-een waterdichte handelsboyoot-politiek tegen de rasistiese regions
van zuid-afrika, x-odosio, irtreuw zeeland, brazilie', chili,
san Salvador, enz,
een ernstige berisping aan het adres van
-de kapitalistiose verenigde staten, het zionistiese israel,
-de fascistoide bondsrepubliek, het koloniale belgie, enz.
ZO DEZE LANDEN HUN HOUDING NIET WIJZIGEN, ZAL OOK VOOR HEN EEN
HANDELSBOYKOT WORDEN INGESTELD
WIJ VERLANGEN VAN DE REGERING:
EEN KRACHTDADIGE BEVORDERING VAN EMIGRATIE VAN:

-actaalarbeiders
-textielarbeiders
-kleine onderneaers
-vaktechnies gcsohoolden

-schoolverlaters
-overtollig onderwijzend personeel
-overtollig adoinistratief personeel
-werkloze akadeuici, enz.

TENEINDE DE' WONINGNOOD EN ZV7ARE DRUK OP ONZE SOSIALE VOORZIENINGEN TE
VERLICHTEN EN DE OPENGEVALLEN PLAATSEN VLOT TE DOEN OPVULLEN MET WERKWILLIGE VLUCHTELINGEN, GASTARBEIDERS EN "ILLEGALEN"
DOE MEE AAN DE LANDEIIJKE MANIPESTATIE IN JUNI 1979$
QPEN=gNZE=GRENZEN4=^G^JJET=^EDERLAND^
WAARTOE ALLE LINKSE GROEPERINGEN ZIJN OPGEROEPEN^
BEL OP SCHRIJP UV/ PARTIJ OP AKTIEGROEP
INPORMEER BIJ:
^AKTIEKOMMITJE^AAL^ZE^II.

GEMEENTEPOLITIE^RMMi?^_No._595
INLICHTINGENDIENST
ACD

nummer: 1076
datum : 12-12-1980

1525681

datum 1 6 DEC. '! =j u 0
Co
b.

d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Datum bericht:

—

Bijlage(n):

Betreft: Rationale Party Nederland.
Hierby send ik U volledigheidahalve, deels in fotocopie, een aanta
uitgaven/geschriften ran de Nationale Party Nederland.

metmfio

1525681
N&! 328490O
Toumootal

Postbus 86 's-Gfavenhage 2076

Movimento Social* Italianb -Destra Nazionale : Parti d«s Forces Nouvelles i
fnerze Nueva Espana ; OLTHECONTINB -Stuttgart : National* Party Nederland:
Progressieve Volka Party (Nederlaad) : Denemarken : Bonds Republiek Duita
EURO-RECHTS

EURO-RECHTS ia de grootste concentratie van politieke eenheid in West Europa. Het principie'le streven van EURO-BEGHTS is 'vernietigcn van het comraunisme in al sijn vormen en facetten.*

van onverzorgd

met lang haar tot glad-

gestreken in toga of soutane.
Wjj zullen de pers zjjn plaats vjjzen en by de vrijheid die gewaarborgd is in d
grondwetjhet afleggen van verantwoordeiyicheid

eisen zondor laffe clausules

omtrent beroepageheiaen*
De vakbonden zullen—-V/ij —-.-• terugverwijzen nanr de terreinen waarop hun
arbeid wezeniyk berust en deze terreinen zullen a-politiek zjjn. Wij wensen
arbeid om zinloze levens veer inhoud te geven en geen arbeidsverkortingenj
die alleen de chaos vergroten en tot steeds raeer onveiligheid voereja.
wy begroeten de multi-raciale samenleving oradat deze tot beter onderling be
grip voert en wy wensen dat de buitenlandro arbeidcrs gelijke rechten kryger
ten opzichte van de arbeiders in gastgeversland, raaar ook ten opsichte van c
arbeiders in het eigen vadcrland*
wy wensen de individuele mens te beschermen tegen de brute schending van zyr
wensen en belangen door agressieve minderheden* De nationale regeringen di
nen de macht te hebben tot regeren e-n communistische en subversieve krachter

te bestryden*
,
De vryheid van godsdienst en levensovertuiging dient optimaal gehandhaafd tc
worden en daarom noeten kerk en politick gescheidon biyven. Het is niet Eui
pees g^dacht wanneer wij sprekea over evangelische politick by het uitgroeier
van Europa . Wy weneen steeds meer Europeanen in ons verbond op te neraen ex
dan eullen daar ook andere godsdiensten by zyn dan dc christeiyicel Hindoe, ]
lam, Joods, Byzantyns.
wy zullen streven om H - oude beschavingen van Europa uit de communistische i
vloedssfeer weg te h&l^n* Uy zullen de meneenhandel tusaen dc beide Duitslt
den in al z$n verachri/.keiykheid aan de kaakstellon, zodat Duitsland de mill
arden die Oostduiteland opeist voor enkele mcnsenlevens, in ontwikkelingshuJ
kan storten aan millioenen mensen in de wereld.
Zoals Paus Johannes Paulus heeft gezagd In aiju toespraak tot de Zuid Amerik:

verdedigt de kerk in eerste aanleg het leven dat niet van deze wereld is. DE
om zullen de kcrken moeten streven naar betere verstandhouding tuseen mensei
en volken

e.n elke vorm van geweldadigheid

resoluut afwij^on.

/Z>JH

Do Europese verkieaingen zullen in de huidigc vorm een aanfluiting voor cei
Europees parlement* Can^idaten waar geen Europese kiezer aan te pas is gek<
men nemen strak£ plaats in ryk bctaalde zetels.
Eij waarachtig Europese ver-

kiezingen mqet iedere individuele Europeaan op iedore politieke figuur kuni
stemmen in eigen land of daarbuiten*Deze organisatie zal een grote voorbere:
ding eisen, maar daar heeft men wel de tjjd voor gchad. Alleen de wil om het
goed te doen ontbrak. To veel politieke clowns zouden met lege handen biyven

staan*
Het bewust maken van het beeof van dat ,wat wy in do loop van lionderden jarei

in onze vaderlnndon hebben opgebouwd, dat ons vaak gescheideu hceft, maar m
biykt ons veel beter te kunnen samensmeden^ dat wy willon behouden uat wy h<
ben en niet willen laten afnemen door verraderc aan eon r.te' c.cl, dat alleen
met beestachtig geweld zich staan dc houdeii kan en waar zellY; dan van de eco*
nomsiche toestand niets deugtr Takox^ten die het vrjje west en moet Aanvullcn,

Wii wensen eerbied voor de arbeid omdat men zo het volk cert* V/ij wensen in •
geest van het verleden onze nieuwe doelen tegemoet te gaan*
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Geachte lezer/es.

G';C

Als werkgroep binnen de NATIONAIE PARTIJ NEDERLAND zouden wij het
volgende onderwerp onder Uw aandacht willen brehgen. Voortdurend
wordt ons Nederlanders verweten dat wij uitheeiase bevolkingsgroepen zouden discrimineren . Het ene verwijt, nog mooier dan het ander
wordt ons zelfs door raiddel van eigen pers-en omroepmedia voor het
hoofd geslingerd, maar ondanks al blijken wij 66n van de tolerantste
volkeren te zijn. Vele Nederlanders ervaren dergolijke verwijt en als
beledigend en onrechtvaardig en in veel gevallen blijken deze gevoelons van. onbehagen niet eens ten onrechte. Veel Nederlanders durven
nauwelijks deze gevoelens van onbehagen onder woorden te brengen,
omdat zij er bevreest voor zijn pm voor rassisten of facsisten te
worden uitgemaakt. Uiteraard zijn dergelijke termen alleen te gebruiken tegen inensen die zich vanwegen hun ras of afkomst nergens op
durven of fcunnen beroepen, waardoor do vraag ontstaat wie er nu
eigenlijk gediscriuiineerd worden. wy zijn. van mening dat er in veel
gevallen een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van dergelijke termen
en dat betekend een onrechtvaardige en daardoor een ontoelaatbare
aanslag op de grondwettelijke rechten van Nederlandse staatsburgers.
Wij zijn geen recht-of statenlozen en bezitten het rccht op vrije
meningsuiting en nioniand zal ons dit recht Icunnen ontnenen, wij
zullen daarom niet wijken voor dergelijke chant agepralctijken. Het
wordt steeds duidelijker hoe genakzuchtig dergelijke termen gohan*
teerd blijken to worden. Men behoeft maar nauwelijks ietn te zeggen
of men kan alreeds betiteld worden als een rassist of facsist.
Zelfs kan het voorkomon dat men alreeds voor een rassist of fncsist
kan worden uitgemaakt indien men zich op sociaal of maatschappelijk
niveau inzet voor zijn kinderen, of als men zijn eigen rechten tratht
te verdedigen. Marxistische organisaties blijken dit willekeurig
gebruik van termon nogal eens aan te wenden als een politick machtsmiddel, oia hen die met hun van mening verschillen schaakmat te
zetten, waardoor bepaalde mensen en zelfp. organisaties machteloos
gemaalrb worden. Deze strategic wordt door bepaalde mensen vanuit
uitheemse bevolkingsj^roepen ook nogal eens tocgepast. Indien wij
niet aan bepaalde eisen van hen voldoeii, dan behoeven zij alleen
naar te verklaren dat wij rassisten of facsisten zijn en waardoor wij
als Nederlanders dan maar al te gauw geneigd zijn om voor hun eisen
door de knieen te gaan. Vaak blijkt het daarbij voor te komen dat
dergelijke meneen daarbij gesteunt worden door de rode--pers-en oraroeporganen. Juist dit willekeurig gebruik van terraen is er de uitoindelijke oorzaak van dat onzo samenleving nagenoeg onleefbaar is
geworden. Nog nimmer hebben wij enige raoeilijkhsden ondervondcn van
de Indische Nederlanders, riaar wat de afgelopen jaren vrijclijk onze
grenzen heeft Joinnen passeren dat slaat wel alles. Het doet er aan
denken dat Nederland een vorgaarbalc is geworden voor uitschot
vanuit alle delen van de wereld. Mogelijk is dit enigzins grof
gesteld want wij mogen nu eenmaal niet generaliseren. Door do voornoetide chantagepralctijken hebben wij als Nederlanders al veel van
onze rechten raoeten opofferen, maar wij Icunnen in onze beweringen
niet voortdurend blijven vluchten, want dan zouden wij wel ecus kunnen
beraerken dat wijraetde rug tegen do muur komen to staaji. Voortdurend
moeten wij ervaren dat uitheemse bevolkingsgroepen ons hun eisen
tracht op te drin^en, niaar mogen wij uitoindelijk ook eens onze eisen
naar voren brengen, of moeton wij wachten tot wij eens vreeindclingen
in ons eigen land zullen zijn.
DE GERECHTIGDEN

Postbus 5357
1001 AD Amsterdam.
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Tot het bijwonen van de partij vergadering op Zaterdag
21 oktober 1979 te twee uur ( 14 uur )

,'

Plaats van samenkomst: De Rehoboth-Kapel Wouwermanstraat 59
Den Haag, ingang 2de deur aan de Vermeerstraat.
De Rehoboth-Kapel is te bereiken met tramlijn 11 van af het
Hollandsspoor of tVamlijn 12 vanaf het centraalstation.beiden
uitstappen halte Wouwermanstraat.
Parkeergelegenheid is aanwezig.
y~v
"

•*
i

•

De aanvang is gesteld op twee uur en wij verzoeken u tijdig
aanwezig te will en zijn en in zo gv-oot mogelijke g e t a l e te komen
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'

Behandeld zulien worden het winterprogramma voor wat betreft.
actie's en verg»dcr1ngen in het gehele land,
de verspreiding.van "HOLLANDSE NIEUWL" en andere propagandamateriaal . . . ' . ' • .
'
'
' • ••
'.-.'.
Introducties zijn toegestaan indien de introduce in ons streven
is geintereseerd en daar enigermate meo symphatiseert.
* - . '
Vertrouwend dat a l l e e n een zeer bijzondere reden oorzaak van
uw afwezigheid zal zijn, verblijf ik
P. M . 0 . v a n d e ^ L i nden .
V o o r z i tt/r >^nyde NPN.
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GEMEENTEPOLITIE Verhlnrllng Nn. 595
INLICHTINGENDIENST

1526736

nummer: 1112
datum

d.tu» 2 9 DEC 1980
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Datum bericht: —

Bijlage(n): -

Betreft: Nationale PartiJ Nederland.
HierbiJ zend ik u in fotocopie een manifest van de Nationale
Partij Nederland.

r

1) Tenzi.i andere rubricerinR vereist.
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Postbus 86
2501 CB 's-Gravenhage.Postgiro No: 3284900
Bank relatie N.M.B. Toumooiveld.
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Burgers van Amsterdam, burgers van Nederland,
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Htj richten ons 1n de eerste plaats tot de burgers van Amsterdem.maar wlllen ook grai
dat de rest van Nederland meeluistert.In Amsterdam is het drug-verslaafden probleem
nu eenmaal het grootst en de distributee van de hard drugs het beste georganiseerd.
Vele Nederlanders lopen te hoop om te protesteren tegen hat gebruik of het aanmaken
van kern-energle.Men rlcht zich tegen Calcar.Gorleben en Karrisburg.
Men spreekt van de ramp van Harr1sburg,d1e helemaal geen ramp is geweest want er is
niemand zelfs hoe-dan-ook besmet met radioactiviteit.M•«> had de zaak onder controle;
er is dus nooit een ramp in Harrisburg geweest.

Een ramp,die er WEL is en ieder Jaar in Nederle; d en alleen al in
Amsterdam duizende jonge vrouwen en mannen als tlachroffers eist,is he1
drug-beleid van de Nederlandse overheio en van hot Amsterdamse stadsbestuur in het bijzonder.
De communist!schffiiarxistische organisatoren van de zogenaamde tolerani
samenleving,zijn in feite de kwartiermakers van de Hnarchio.die aan de
W e s t - E u r o p e s e beschaving con einue moet maken.
Door het verslaven ,door het vernietigen van '!f> hercenwerking,door het
verlammen van de wil.door ho>t s c h i m m i g e l e v o n j d ^ l n a u w e l i j k s nog leven
is.bereiden deze moordenaars de rcvolutie voor.
W e l k e revolutie?Het volk zal z i c h niet Eiser v e r z e t t e n . d e intelligentit
Is vernietigd en de massa is o n g e i n t e r e s s e e r d gcworden.De n i v e l l e r i n g i
een taai proces.
De zwakkeren.de ideal isten worden via drugs ui f na«vr.;ia1eld,de g e e s t e l i j k
sterkere door een steeds varjlechterend peil van i:?'. o n d e r w i j s v l e u g e l -

lam g e m a a k t .
Wij roepen elke Amsterdammer op,wij roepen elke N,^df»rlander op zijn oge
goed opeh te zetten en zich niet door mood praters te laten beinvloeden
omtrent de vrijheid en de tolerantie waar Nederland 26 om geroemd wordt
Nederland wordt namelijk helemaal niet in di.e zin geroemd,maar beschoux
als een pestbacil in de gemeenschap van Europese laaden.
Elke terrorist,elke misdadiger,elke zogenaamde p o l i t i c k vervolgde zoekt
Nederland.omdat daar de grote vergaarbak is van alle anarchisten die zi
voorbereiden op de eindstrijd.
Drugs en de vele andere vormen van verloedoring zijn van oudsher de
middelen om een maatschappij te gronde te richten.
Degenen die deze gewetenlo'ze misdadigers aan dc kaak stellen worden tot
fascisten uitgeroepen.Wij willen graag fascisten zijn.wanneer wij zeker
weten.dat geen van deze laffe moordenaars in onze rijen meelopen.
Arbeiders van Nederland,wees conservatief en laat u niet afnemen.wat e
socialisten in tijden van harde strijd voor ons a l l e m a a l verworven hebb
De tolerantie is niet anders dan een handl ichting om de ondeugden die i
Ieder roens aanwezig zijn de kans te gever..
Eenmaal op het hellend vlak terechtgekornen v c r v a l t tie mens dan gauw in
kwaad en erger.
Wij eisen van regering en stadsbestuur een consequent beleid.dat niet
terugdeinst voor drogredenen als politie stsat,beprrking privacy en
mensenrechten.want wie die woorden op eon weegschaa! legt.zal concluder
dat er voor deze regering en voor dit stadsbestuur gcc*n pardon zal zijn
Laat ons vechten- voor ons leven en dat van onza kinderen.Wij willen u
daarbij steunen met advies en voorlichting.
Schrijf naar Postbus 86,Den Haag.
Meldt U aan voor de^ATIONALE

PARTIJ
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Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
* s-Gravenhage f
Datum bericht:

—

Bijlage(n):

Betref t: NPN-demonstratie. •
Zoals bekend Is op zaterdag 24 november 1979 te 's~Gravenhage een
demonstratie gehoudeti van de Nationale Party Nederland,
Naar thans is vernomen
is aan deze demonstratie tevens deelgenooen door een aantal NpunkM-figux
uit Rotterdam en omgeving.
Hit onderzbek" is gebleken dat deze Hpunkll-figuren regelnatig b^jeen
kwamen in het Jongerencentrum Kasee, gevestigd aan de Gordelveg te Rotte
dam. In het afgelopen jaar is er binnen Kasee uitroerig gediscussieerd
over de deeInane van enkele bezoekers aan de NPN-demonstratie en nader
uitgekristaliseerd in het blad Raket.

(Nog) niet bekend is geworden vie het artikel in Raket van deoember
1979 heeft gesohreven namens de NPN, afdeling Rotterdam.

Tenzi.i andere rubriceriiut vereist.
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Rotterdam, \*y decomber 1975'
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1) Zo nodlp andere nibrloering aangeven.
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BO:

League of St. George.

Hierbij zend ik U, in fotocopie, een artikel met betrekk:
tot de NPN uit League Review, orgaan van de League of St. Georj
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POLITICS IN
PERSPECTIVE
by Robert H. Edwards

1537607
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LEAGUE REVIEW

2 Politic grfjpl in Wj
" verboden demonstrate _ g,-

THE NETHERLANDS:

The newly formed nationalist Nationale Partij Nederland (Dutch National Party) announced its first major
demonstration, calling for the immediate repatriation of
all illegal immigrants, on November 24th last in the
Hague. At Communist instigation, the Mayor of the
Hague banned the planned NPN march. Not to be
deterred, NPN Second-in-Command Robert Boot turned
up to hold a one-man protest, in the face of large
numbers of Red rioters and police. Mr. Boot and two
NPN members were arrested, as were two Reds, They
were subsequently released.
This brave action resulted in massive media coverage
for the NPN. Mr. Boot's heroic lone stand for democratic'rights for Dutch patriots was featured in newspapers, radio and TV all over Holland and in several
neighbouring countries The result has been that the
NPN has really got off the ground with a massive inflow
of new members and financial contributions from Dutchmen and women fed up with their country's supine slide
into multi-racialism and liberalism. For the first time in
many years, the Netherlands has a significant, effectively functioning nationalist movement.
The NPN has announced plans for a series of marches
and public demonstrations to rally the people of the
Netherlands behind its message of nationalism and
patriotism. They publish a monthly newspaper, "De
Mollandse Nieuwe" (The New Holland), which is available, price 2.25 guilders, from the NPN address at
Postbus 86, Den Haag, Netherlands.

SPAIN:
Two Communist terrorists, involved in the bombing
the "California 47" cafe In Madrid last Spring, have be
arrested. Eight people, none of them involved in politi
mostly elderly folk enjoying a quiet drink, died in I
attack, which was apparently aimed at the Span
patriots who often frequent the cafe. The attack vs
connected with the GRAPO organisation, which w
widely described in the world media as made up
"fascist agent provocateurs" until its members wh
captured were found to be notorious Reds. The wo
media have not corrected this error, nor their tola
false description of the California 47 victims as "rig
wing extremists".
"Europae" is a lavishly produced, 130-page journal
European thought. The recently published first iss
contains intellectually profound and stimulating cc
tributions by such significant figures as Julius Evo
GA Amaudruz and Maurice Bardeche, with full transiatio
in English, French. German and Spanish. It is the off ic
organ of the New European Order, and is edited
Maria Infiesta "Europae" is available from Edicion
Bau S.P. (the publishing firm associated with CEDADl
Apartado de Correos 207, Barcelona Spain. Subscripts
£7.50 per year (4 issues).
SWITZERLAND:

The Agenzia Europea d'informazione (European I
formation Agency) has changed its address The ne
address is: c/o F.N., C.P.83, 1211 Geneva.
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Nationale Partij Nederland
Maar aanleiding van de aanvraag voor een demonstratie-vergunning ran de Nationale Partij Nederland, die dd. 2^-11-'79 zou
moeten plaatsvinden, nam de ID-Den Haag contact op met onze
Dienst.
Men verzocht informatie over de N.P.N. en de Nationale Veiligheids Brigade (N.V.B.).
Hen werd enige algemene informatie verstrekt, waarbij werd vermeld dat deze partij(en) al enige tijd niets meer van zich. hadden laten horen. Alleen ran de N.P.N. was bekend dat zij enige
aanhang in Amsterdam zouden hebben. (Gebleken bij de Europese
Verkiezingen.)
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NATIONALS PARTIJ NEPERLANP

Het programme ven da National* P a r t i j Nadarland is aan duurzeam toekometprogrameja.
Hat programme it onwrikbaar an principieel. Elk politiak opportunism* is da
Partij vraeaid.
Oa Partij zal zioh niamer varlagantot da methoden van andera partijan die,
zodra ar aniga winat geboakt is, oat niauwa atellingan an kraten komen. Dezs
hebban gaan andara badoaling dan via de kunatmatig opgewakte ontevradenheid
bij da maaaa, hat baataan van dia partijan warder mogalijk te makan.
Oa National* Partij Nadarland atalt hat geaeenechepebelang bovan hat aigan
belang*
In de waatachappij, dia da Nationale Partij Nedarland vil achappen zal earlijka arbeid wordan baloondl WE EL aarlijka arbeid zal ruinechoots worden beloond.
UiJ van da Nationale Partij Nedarland willen da ravolutia wen da eerlijka arbeid tegenover de innerlijke en uiterlijke uitbuiterij door enarchietiacha en
Internationale ayetaaen*
Oe Nationale Partij Nwderland ia NIET LINKS. NICT RECHTS. near NATJONAAL.

MiJ eieen daaromt
1) Oe_ eanaenaluiting van alia nederlandera op grond van hat zalfbeachikkingarecht
der uolkan, ledere volkegenoot zel kunnen klezen voor het rlederlanda ataataburgerachapt ongeacht afko«att geloof of huidakleur.
Oeze keua zal alia rechten en plichten van hat nadarlanda staetaburgerachep
inhouden*
Uolkegenoot ie degane, die van nederlandee ooraprong ia, zonder onderachaid
near afkooat, geloof of huidaklaur.
Wia gaen nederlenda eteataburoer ia, kan alleen in Nedarland verblijven ala
gaat en ia ondarworpen aan da wetten en opvattingen die in Nedarland geldend
en gangbaar zijn.
*

2) Het baetrijden van het perlenantariama det alleen ambten wagachenkt op grond
— ven partiJpolitieke overwegingen zander beoordeling near karakter of bakwaamheid.
3)

Pat de ataat zich in de allarearete plaata verplicht te zorgen voor werkgelegenheld an walvaart ven de nederlendee etaataburgere. Uanneer het niet mogelijk blijkt alia inwonanden van het rijk da*t wark en die* welvaert ta brangan
dan zullen degenen, die geen nederlenda ataeteburger zijn, uit hat land dianen te worden efgevoerd.

4)

Pat het aerete racht en tevene de eerete plicht voor een ieder nederlanda
ataataburger ia{ gaeatelijk of lichenelijk ta erbeiden.
Pe bezigheid ven de tin mag nimmer boteen met het algameen balanq, naar moat
integendeel paaaen in het gezamenlijk belang van de natie.

5) De afschaffing van alia gewin of verdienaten, die niet aoor arbeid of enige
inspanning vsrkregen zijn. Geleidelijke efscheffing van gewin door geld al-
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laan, leningen an da daarmae verbonden woekar.
Voor geld- en kapitaalverlening aan induatria en bedrijf zullen niauwa regels woeten warden getnaekt.
6)

Can alagvaardige regering, die maatragalan neemt ttfgan of v66t toeatandan,
die wel onderkand wordan maar waar thane door politiek geharrewar hale generatlaa nog ondar ajoeten lijden door gebrek aan regeerderakracht.
Mat na diepgaande atudie in theorie moQeliJk ia, diant zo anel mogelijk in
de praktijk te wordan gebracht,

?) Pat da overhaid hat onmogalijk maakt dat bepaalda peraonen df groepen van
peraonen zich varrijken aan da oorlog of da woorbereiding hiertoa.
Oe gehale induatrie, die direkt of indirekt meewerkt aan offansieve of defeneieve wapenproduktie t moat genationalieaerd worden.
8) Pe opbouw en baacherming van een gezonde middenetand an hot terugdringen
van da grote werenhuizen an zelfbedieningaobjecten, die door hat gebruik
van w vreemde kapitalen", de middenetand in hun beetaan bedraigen en nagenoeg
""
onmogelijk maken.
9)

Pat iedera nederlandar een gelijk recht heeft op een goede, aan de eieen
van de tijd en gezinagrootta aangapaete huieveeting. Realiaering hiervan
zal door de eta^t dienen te worden bevorderd.

~

10) Pat bij het nemen van alia aaatregelen net aapect leefailieu nee moet apelen*
Onder leafmilieu moet tevena worden verataan Natuurlijk »ilieu«
Overwegingen ofwel bezwaran op nilieutechniache gronden nogen nimmer zo zwaar
wegen, dat zij het algemeen beleng schadan.
V/erder dient het culturele erfgoed van Nedarland te worden beachernd en geBerbiedigd*
11) Een grond- of bodempolitiek, die aan onza nationale behoefte tegemoet ko»t.
Cr moeten wetten komen, die bodemepeculatia en beleating van de grond door gewin onmogelijk psaken*
Pe bodem en de zich daarin bavindende bodeaachatten zijn an blijven aigendom
van da gahele nederlandaa volkageneenechap.
Pe bodam kan aan derden verhuurd of verpacht worden*
—
Pe bodem en de bodeajachatten dianen ten gunate ven de nederlandae volksgameenachap te wordan aangewend, immara bij aen juiat baheer hierven zou de gehele
nederlandae bevolking kunnan profiteren van aen afachaffan van loon- an inkom• atanbelasting.
12) Pat iedere( daartoe in etaat zijnda, h'ederlandae etaataburger de gelegenheid
wordt gegeven zich tot een zo hoog mogelijk peil te ontwikkelen en daarmeda
het bereiken van de hoogste functiee in da aamenleving voor ham of haar mogelijk te neken.
Pe eteet zal daartoe een zorgvuldige en aan da praktijk van het leven aanga-

paete leernethode dienen te ontwikkelen en door te voeren*
Alle kosten, die hieruit uoortvloeien, dienan door de ataat ta worden gadra—
gen.
13)

Pat de ateat, ter baacherming en bevordering van de volkegezondheid, door het
beachikbaar stellen van•voldoende faciliteiten, de verantwoorde baoefening van
sport voor zowel kinderen ale volwaesenen stimuleert. Pit omdat het bedrijven
van sport alias te waken heaft met da alamentaira voorbereiding tot een doordacl
burgarechap.
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Oat tot da taak van da ovarheid gerakend wordtt hat uitbannan van gedageneraarda vorman van kunat, walks leiden tot afbraak van hogere kunatvornan, waardoor hat nedarlandaa volk in gaaatelijke ontwikkeling achtaruit gaat•
Hij of zij, die aan pathologiacha bahoafta voalt dargelijka kunatuitingen te ga
niatan of ta uitan, kunnen het baata gaan naar dia landen, dia hat axpoaeren, ,
(maar waarachijnlijk niat financiaren)

15)

Pat aen wettelijka ragaling tot atand wordt gabracht tegen da politiake leugen
en da varapraiding daarvan via para, radio en televiaie. Het door journaliaten
aangavoarde varachoningaracht of hun zogenaande baroepageheim dianan niaunar ga—
raapactaard ta wordan.

16)

Pat da taken an bemoeianiasan van da vakbonden wettalijk geragald zullen wordan
Hat optreden van walka groaparing dan ook zal minimar guricht mogen zijn tegen h
nationaal belang,

17)
"~

Pat da belastingplicht over de inkomene voor ongehuwden an allaenwonenden gelij
geachakald zal wordan net dia van ovaraenkomatige inkomene in leaftijdsgroepsn,
omatandigheden an hoedanighadan van gehuwden en aananlevenden*

18)
^~

Oat alia verplichtingen, in walk verband dan ook, door Nederlend op de lattar
zullen worden nagekomen, Etfn en andar in verhouding tot datgana dat de overige
partnara voor one opbrangen*

19)

Oat da ontwikkalingehulp aan armare landan onvarnindard zal doorgaan t alhoewel
in aen gewijzigde formulai STERK DOOR UERK.

20)

Pat de ataet naatragelen naaait of baataanda maatregalen verbetart om een affac
beatrijding van da mladaad mogelijk te makan*
Pa rachtan van da wataovartredar nogen nimmer zo ver gaan dat zij aan opaporing
an baatraffing hindaran of onmogelijk maken.
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