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negentienhonderd zeven en z even tig, verscheen voor mi 3, Corn
liua Joannes Maria Emm en, notaria ter standplaats Soest:—Meester PREDERIK ZOEOMULDER, redact eur, wonende te Amsterdam
ten deze hand el ende: --——--—------—--*—-.-—-——-—-—
a.blijkens
voor aioh
— — — —. ————«—
b.
eenen—
onderbandse
akte
van volraacht——————
welke na voora—.
conform de wet voor echt erkend en getekend te zi;Jn aan deee
minute is vastgehecht, in hoedanigheid van lasthebber van de
heer WILHEIMUS JOHANNES ET03SMA, kantoorbediende, wonende teAmsterdam en van de heer JOHANN GEORG GLIMMER VEEN, boekhoixde
wonende te •a-6ravenhage.—~———— —————— —— — — «.—
De oomparant, in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde, dat
akte op negentien maart negentienhonderd vijf en eeventig vo
mi^, no tar is, verleden, werd opgericht de Stichting tot Steu
aan- en Toeaicht op de Nederlandse Volks-Unie.——————— —
Yoorts verklaarde de comparant dat in de vergadering van het
stuur van genoemde stichting, gehouden te Haarlem op vijftie
juli negentienhonderd zes en aeventig waarin alle bestuursle
aanwczig waren met algemene stemmen werd beeloten de statute
van genoemde vereniging te wijzigen, waarvan blijkt uit het
deze akte gehechte afschrift van de notulen dier vergadering
Ter uitvoering van bovengenoemd besluit verklaarde de compar
hand el end ale gem eld, de statuten«van de Stichting tot Steun
en Toezicht op de Nederlandse Volks-Unie bij deze te wijzige
opnieuw vast te stellen als volgt: —
1

_ TTTM ^ fmmumt miam mmmmmm^ mwmmmm

De siichting is genaamd: Stichting tot Steun aan- en Toezich
op de Nederlandse Volks-Unie,——————————
Zij wordt opgericht voor onbepaalde tijd.——————•
«^
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.

De Stichting is gevestigd te Amsterdam.

———-*———

De Stichting heeft tot do el het behartigen van de belangen v,
de politieke parti;) Nederlandse Volks-Unie (zijnde deze eenvereniging zonder rechtspersoonlijkheid) en van andere geen—
rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, welke door de
politieke part53 als dochterorganisatiesof door de Stichtingals nevenorgaaisaties zijn of zullen worden opgericht, zulks*
onder de in de artikelen 11, 12 en 13 gestelde voorwaarden.—
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De middelen van de Stichting bestaan uit;———————
1* het door de oprichters tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag;——————————————
2. hetgeen de Stichting of de in artikel 3 genoemde verenigi]
gen door schenking, legaat of erfstelling verkri^gen;—
3. hetgeen de in artikel 3 genoemde verenigingen verkrijgen i
contributies en/of abonnementsgelden;-----—-————
4. alle andere inkomsten.———————«———
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1. De stichtiu^ wordt bestuurd door een bestuur, bestaande u:
ten minste drie en ten hoogste vijf leden;——————
2. De oprichters ssijn de eerste leden van het bestuur; zij w:

zen zo spoedig mogelijk na de oprichting e'en, twee of drie— —
and ere bestuurders aan.~------- — — —— — —————— --..
3. Nieuwe bestuursleden, ter voorziening in opengevallen plaa
sen, of ter uitbreiding, worden door het bestuur aangewezen,—
zulku binnen de grenzen gesteld door dit artikel.— — ~ —— — •
1, Deopri enters hebben voor het leven zitting in het bestuur,
Zij zijn bevoegd hun functie neer te leggen.—— — — — — —
2. De bestuursleden, behalve de oprichters, zijn voor onbepaa]
tijd aangewezen. Zij verliezen hun functie, indien zij deze n«
leggen of indien zij door het bestuur worden ontzet,—— — —~

Artikel
6a.——
—-----—Johann
-—----------------thar
— -Met ingang
van —
heden—is
deheer
Georg —
Glimmerveen,
wonende te ' s-Gravenhage, bestuurslid met dezelfde rechten ale
in deze Statuten aan de oprichters zijn toegekend.—— —

1. Het bestuur kieet uit zijn midden een voorzitter. Bij voorkeur wordt een der oprichters gekozen.—---—- — — ——— - — —
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris-penningmee
+
OT*
v v«L

£1 £k*n
________________
_________
•
______
—
___________
-______
•
_______
QtQUA0
•^"^"^•^"^"^^^^^^^•^•^^^•^•^•^•^^^"^•^^^•^•^•^^^•^•^^^^^•^•^•^•^^^^^•^•^•^•^^^^^^^•••^•^•^•^•^^^^^•^B^B^B^^^

Artikel
8 —•—-.««.-^—
.—————.————•—
.———•———«.—
1. Set bestuur
besluit
bij meerderheid van
stemmen.--— — —-2. Geen besluit is aangenomen, indien beide oprichters daarteg
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1. Indien 66n van beide oprichters overlijdt of zijn functie—
neerlegt, is de heer Guus Looy, thane wonende te Purmerend, Vai
Usendijkstraat 279* bevoegd diens plaats in het bestuur in tenemen, met alle bijzondere rechten welke in de Statuten aan deoprichters zi^n voorbehouden. Hij aanvaardt zijn functie door—
een schriftelijke wilsverklaring, welke, hetzij door de overig<
bestuursleden wordt erkend, hetzij bij aangetekend schri^ven ae
hen wordt to egezond en. ------------------------------——.—.— —
2. Indien beide oprichters, alsmede de heer Glinnnerveen, genoen
in artikel 6a, hun functie hebben neergelegd of zijn overleden,
zonder dat de heer Looy, genoemd in het eerste lid, zitting—heeft genomen in het bestuur, of indien deze eveneens zijn— —
functie heeft neergelegd of is overleden, zal het bestuur be- staan uit ten minste drie, ten hoogste vijf leden, die alien— gelijke rechten hebben.------——.-————.«——————
3. In het in het tweede lid bedoelde geval blijven de bepalinge
van de artikelen 5 tot en met 8 overigens van toepassing,— --er geen leden van het bestuur van de Stichting meer zijn
dan is het bestuur van de politieke parti;) Nederlandse VolksUnie, of bij ontbreken daarvan ieder lid van deze parti j, be- —
voegd zich tot de "Rechtbank van Amsterdam" te wend en met het —
verzoek, een bestuur van diae leden voor de Stichting aan te—Iftf
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1, Ibe politieke parti J Nederlandse Volks-Unie en de in artikel ;
genoemde dochter- en nevenorganisatiee zijn onderworpen aan— —
haar eigen statuten en reglementen.—— — — — — — — — —
2, Be in het eerste lid genoemde statuten en reglementen word enten aanzien van de Stichting eerst van kracht, nadat zij door—
het bestuur der Stichting zijn goedgekeurd.——————— —
3, Met het bestuur /an de politieke parti;) Nederlandse Vblks- —
Unie zal worden r-vereengekomen dat de statuten der partiJ de— -

bepaling bevatten, dat tenniinste de helft van de bestuursled*
dier partij wordt aangewezen door het bestuur van de Stichtii
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1 . Met de besturen van de in artikel 3 bedoelde verenigingen
worden overeengekomen, dat alle geld en, waardepapieren, bankgirorekeningen, benodigd voor de. financiering van de activit<
ten zullen geld en als eigendom van de Stichting en desgewens
op haar naam zullen worden gesteld,------- — — —— — .
2. Op gelijke wijze zal worden overeengekomen, dat alle roeri
en onroerende zaken in gebruik bij bedoelde verenigingen eig»
doui zullen zijn van de Stichting en desgewenet op haar naam—
zullen worden gesteld, alles voor zover niet blijkt, dat dezi
zaken eigendom zijn van andere natuurlijke- of rechtspersonej
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1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomstentot koop en verkoop van onroerende goed.eren.-~— — — — —
2. Het bestuur is bevoegd, de aan^de Stichting in eigendom t<
behorende onroerende goederen met*hypotheek te bezwaren.— —
^
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1 . Het bestuur van de Stichting kan het beheer van. geld en, w;
depapieren, bank- en girorekeningen, roerende en onroerende i
deren, als bedoeld in artikel 12, opdragen aan leden van de
sturen van de in artikel 3 genoemde verenigingen, voor de ti
duur en onder de beperkingen, welke het wenselijk acht.-——
2. Be met het beheer belaste personen, als bedoeld in het ee:
lid, zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Stichting.——————————————
------------f\.±
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1 . "feei bestuur kan besluiten tot wijziging of aanvulling van
ze statuten in een tot dit doel bijeengeroepen vergadering,waarin alle bestuursleden aanwezig zijn en mits het besluit—
wordt genomeu met algemene stemioen, behalve in het sub 2 bed
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2. Indien de politieke partij de Nederlandse Volks-Unie heef
opgehouden te bestaan, wordt het doel van de Stichting gewijzigd en wordt de naam van de Stichting aan het nieuwe doel a
gepast. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de stic!
ting steeds werkzaam blijft ten gunste van het volksnational
me in De Nederlanden, -----.----«-——————
3. Wijziging van het tweede en derde lid van dit artikel is
gesloten,
— -----—ONTBIHDING
-----—«—————————————,
----------------EN VEREPFENING -----------------K
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1. Be Stichting wordt ontbonden door een besluit van het bestuur, dat door alle daarin zitting hebbende leden is go edge
2. Be Stichting wordt bovendien ontbonden?— — — —
a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is
klaard of door de opheffing van het faillissement wegens gebrek
aan het
baten;—
—Stichting
— — —--——
——
—— —
——
—
b. iridien
doel —
van de
niet
meer
bereikt
kan
wo:
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c. door rechterli^ke uitepraak in de gevallen in de wet geno
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1. Be vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur ka
daartoe een of meer vereffenaars benoemen.—— — — —— —
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indie

en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodlg it
3. Gedurende de vereffening blijven de statuten voor zoveel D
gelijk
kracht.—
——— —
—— — — —
— — — — ——
4. Het van
bestuur
bepaalt—welke
bestemming
na——
vereffening
aan——
h«—
eventuele saldo zal word en gegeven, met dien verstande dat d<
bes teaming de idealen van de politieke parti j Nederlandse——Volks-Unie zoveel mogelijk dient te bevorderen.—— — —-— — —
-------------------- SLOTBEPALING-----------------I *7
f *

In alie gevallen waarin door de statuten van de Stichting ni<
is voorzien, beslist het bestuur.—-— — — — — — — — — — —
De comparant is mij, notaris, bekend.— — — — — — — — — —
Waarvan akte in minute opgemaakt is verleden te Soest ten da{
als in het hoofd dezer gemeld. Na zakelijke opgave van de inl
van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de :
houd van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige v<
lezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akt<
door de comparant en mij, notaris, ondertekend.— — — —— — —
P.Zoetmulder,C. J.M.BBfflen.— ----—•-------———-,— ——.-.-.

fe
'

datum 1 <» APR. 1977
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1) Zo nodg andere rubricerlng aangvvan.

Distr.:
Afschr.:

BO:

Betreft:

Op zondag 27 maart 1977werd in 66n dcr zalen van
Hotel Figi, het Rond 3 te Zeist net jaarlijks congres van
de Nederlandse Volks Unie gehouden.
Aanvang 13.30 uur. De uitnodlgingen werden bij de
ingang van de zaal gecontroleerd door een man die zich
voorstelde met
• - ^
Deze vergadering werd bijgewoond door circa 35 personen.
Ala congresvoorzitter trad op een baardige persoox
(naam onbekend), als voorzitter GLIMMERVEEN, vice-voorzittc
en als secretaris Mr. :
Oe cengresvoorzitter opende de vergadering; hij
decide mede dat na de afwerking van ieder agendapunt vragei
gesteld konden worden en schrapte daarom punt 11 (rondvraaj
van de agenda.
De notulen werden zonder opaerkingen goedgekeurd.
Voorzitter GLIMMERVEEN hield de Jaarrede waarin
hi;} optimistische verwachtingen koesterde t.a.v. de komendc
verkiezingen. HiJ verwachtte drie tot zes zetels bij de komende Kamerverkiezingen in mei. De N.V.U. zou volgens hem
een enorme groei doormaken, het aantal mensen in de zaal w
volgens hem voor die groei niet representatief. Voor de kemende verkiezingscampagne was er f. 5000.— in de partijkai
Als in de omgeving Zwolle-Apeldoorn iemand. woont
die tijd heeft en bereid is om alsnog 25 handtekeningen te
verzamelen voor de partiJ, dan zal politieke zendtijd voor
televisie worden aangevraagd.
Na afloop van de jaarrede werd door een Amsterdai
mer (naam onbekend) met een baard gevraagd hoe men tegenov<
het idee staat om een knokploeg te formeren om Surinamers <
zai(kenroilers in elkaar te slaan. Hier maakte de voorzittei
weinig bezwaar tegen. Het punt van het geweld werd naar voren gebracht. GLIMMERVEEN zei dreigementen te hebben vernomen dat de vergadering van de N.V.U. ult elkaar zou worden
geslagen. Van enige uitvoering hiervan had hij nog niets g<
merkt.
haakte hierop in, stroopte zijn broekspij]
op en liet een in zijn laars verstopte knuppel zien, die
hij zei te zullen gebruiken als het nodig was. Hij decide
mee er nog veel meer van te bezitten en die zo nodig onder
de aanwezigen uit te delen.
Bij punt 6 (voorstel tot wijziging der statuten)
merkte GLIMMERVEEN op dat het de bedoeling was, dat indien
de N.V.U. verboden mocht worden, een stichting met dezelfd*
ideologie opgericht zou worden, om de N.V.U., zij het in
r
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1) Zo nodig andvr* rubricering ••nfleven.
VERVOLGBLAD Nr.

Dit voorstel werd zonder opmerklngen goadgekeurd.
Na de pauze werd het woord gevoerd door de hear
een Belg, als plaatsvervanger
van de verhinderde dr.
. De inhoud van zijn betoog kwam erop neer, dat er In BelgiB geen echt rechtsradikale beweging meer bestaat.
Hlerna werd
aangekondifed.
Deze hield een lange, weinig inhoudsvolle rede met als enij
bijzonderheid dat hij refereerde aan de toen 6e verjaardag
van de N.V.U.
Na
werd
gelntroduceerd..
Deze hield een betoog over de toekomst van de N.V.U. centre
in zijn gesprek stond:
a. Geweld mag niet gesclnzwd worden.
b. Er molten knokploegen geformeerd worden.
c. Hulde aan de goedwillende mensen uit de 2e wereldoorlog,
Velke personen hij daarmee bedoelde zei hid niet rechtstreeks.
In de hierop volgende discussie benadrukte een persoon luisterend naar de naam
dat met de gevoelens
van het volk t.a.v. de tweede wereldoorlog rekening moet
worden gehouden. Hij brak echter een lans voor de 50 a
60.000 oud oostfront strijdars.
Tijdeng de sluiting omstreeks 16.30 uur merkte
GLIMNERVEEN op dat de N.V.U. in Den Haag niet zo best draa:
Hier zou hij graag verandaring in zien komen.

._>:-,: *
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Verbinding : no. 12.
19 april 1977.
Dossier
: no. 155/1977-3L.
•'Onderwerp : Kandidaten van de Nederlandse Volks Unie ( N. V.U.), voor de
verkiezingen van de leden der Tweede Kamer op 25 mei 1977.
Hierbij doe ik U toekomen de lijst met namen van de kju
didaten van de Nederlandse Volks Unie ( N.V.U.) voor de op
25 mei 1977 te houden stemming ter verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
G L I M M E R V E E N . Johann Georg

GEZIEN:

( 14-11-1928 ).

AM
O F R O E F V A N D S NZ D E H L A N D S E V O L K 5 - U N I E
A A IT D E H. A A G S E A K B T E N A R B H

In aijn beaeten nivelleringadrift atreeft het huidlge kabinet naar een sparelding van de ktralen van de Bandstad over het hele land. Hog beaohikt hot niet
over de middelen om het bedrijfaleven te dwlngen, zioh In de ulthoeken van one
land te vestigen. Daarom moeten de Bijkadlensten voorop gaam
Vanoudaher he eft Kederland een Hoofdatad, waar de Begering nlet IB gevestigd.
Sedert 1948kennen irij een Besidentie, waar het Staatahoofd nlet wont. Thana
zijn Begering en Farlement bezig het Begeringsoentrtaa te ontmantelen, waardoor
de centrale overheidadienaten daar nlet meer te vindan sullen el jn.
Dlt zijn op zicheelf reeda dvaaaheden van het soort dat de Neder lander a de '._bi jnaam "Chinezen van Europa" he eft versohaft. Erger Is het eohter, dat bier
op nlete-ontaiendej dletatorlale irijae dlep irordt ingegrepen In het peraoon11 jk leven van dulzenden.
Er zijn funoties blj aanvaardlng iraarvan men veet dat veelvuldige overplaatslngen daar inherent aan zijn, blj voorbeeld diploaaten en beroepsmilitairen.
Bi j andere -taklcen van Staatsdlenst gaat promotie veelal met ovexplaatslng gepaard* De ambtenaar evenwel, die zljn loopbaan gekozen hetfft blj een in het
Begerlngaoentrxira gevestlgde centrale instelllng der Bijksoverheid, behoort er
op te kunnen rokenen dat blj daar tot aan zljn penaionering lean blljven vonen.
Het kabinet-3)en Uyl denkt daar andera Over* Het heeft altljd da mond vol over
mensenreohten In andere landen, waar het nlets mee te maken hoeft, maar
sohroomt zelf nlet om duizenden vdt hun vertrouwde ongevlng loa te rukken, te
aohelden van vrlenden en vervranten} kinderen te nopen him opleidlng te onder—
broken. Zo la de Fenaloenraad reeda overgebraoht naar Zxild-iimburg. Thana la
het de beuarb aan de PTT-Blreotie om te vorden verbannen naar het Hoge Hoorden.
Wae dlt allea nu nog nodig In het belang van de dienst, dan zou men zioh daarblj neer moeten leggen« Kaar het belong van de dlenat vordt In het geheel niet
bevorderd, veeleer geaohaad door de1 verhxiizlngen en door de aantastlng van het
moreel der ombtenaren. De Begerlng nlsbruikt haar poaltie ale werkgever, om
door haar ale Qverheld nageatreefde doelelnden te verwezenlijken* De eminent e
Nijmeegae ataatareohtsgeleerde Prof, F. Dviynstee noemde dlt eens "d^tournement
de poxxvolr".
Haagse ambtenaren^ vergist U nieti Het zljn nlet all-in de regerlngapartijen
die dlt mladadlg beleld ateunen. Ook de huidige oppoaitle la vooratandater van
de apreldlng van BI jkadlenaten. Alle parti jen ataan aohter dit beleid, in de
hoop, stenuaen te irlnnen of te behouden in "de provincie1*. All een de Nederlandae Volke-Unie, de partij die met het apectaoulaire optreden van haar politieke
1elder Joop Gllramerveea haar eleotorale opmara in Den Haag ia begonnen, verzet
alch ertegen. Zij zal nlet dulden dat Den Haag een dode atad irordt. Ala zij
het in Nederland voor het »eggen heeft, irordt deza moole atad veer een bioeiend
Begeringaoentrwy waar de centrale overheidadiensten hun plaata vinden. Dit ia
tevens in het WERKELIJKE BB^iAXIQ van de landprovinciea, die haar eigen karakter
dlenen te behouden en gean aftreksels van de Bandatad mogen worden.
Haagse ambtonaren, geeft alien Uw ateun — en etraks op 2$ mei Uv stem - aan
Joop Gllmmerveen en de HVU! TIlj roepen U op zloh met ona In verblndlng te stelle/i en de aohterj jde van dlt "D^trflet InjgevAlA j*^T ona op te
Tel. inl.j
070 - $45232

BE BA&D VAN BESTUUR VAJT DE EEJOERLAHDSE VOLKS-DHIE
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HEDERLANDSE

SCHOLISflE:

In d^zo tijd van decadentie en verrotting van one v'adr: \brongt de Nederlandse Volks-Uhie het ALTEBNATIEF VOOR OJ^.".
TOEEQMST.
De politieke machtsblokken als het CDA, de WD en de PvdA b~
strijlen elhaar sleohts in jsohijn. In workelijlcheld b ss •';:•::,;;•
den si j samen ona door hun partijpolitiek gekonkol e.i gr>- •
sclvlpper dat het gevolg is van onbekvraamheid en bekromps,;.
.^iS^l^SPLSSS' ^^n van *ie gevolgen van httn inisdadige ^^id ' s
dat een deel van jullie stralcs ge_dwonQgn zal zijn als p_arr
sie^en van de eteun te treldcen. Een ander gevolg is dat wx^
in deze tijd van Qverbevolkin,T opgesoheept vorden net
derdduiz enden vreemde linden . Vorderfelijke maohten zijn
bezig onze VOLIBHIACHIP op te lessen en onze IBEKTIIEIT
vernietigen!
OKS alternatief: GS6n hokjee of zogenaamde "klaasen",
katholiek, protestant, bankwerker, direkteur, Bcholie.?, student of professor maar Nederland_era ; tesanen strijdend vco.->
de opboutr van een NIEU1I VADERIAHD voor ons en onze kir.deren!
EEH IffiDERLAlID MET EEN EIGE2T DUIDELIJK3 VOLKSE IDISIJTITEIT .
Wij zijn de erfgenamen en^r oude beschavinc die uitblonlc in
voornaamheid, ernst en adel. Laten t;ij in dit besaf cnz^
EEIIHEID HERHIIIMEIT en hdn bestridden die ons verdelen on oas
aan zich te laiechtent
Verenig je daarora in de ITederlandse Volks~Unie van Jo op
Glimmerveen en in de gelederen van het Nederlands Tolkenationalistisch Jeugdverbond onder roijn verasitwoordelijkheidl
Wij sterken de iril ons te weren door toohten, kampen en prestatiewedstrijden,
Wordt lid van de MVU en het NVJ of neem een abonnement op
ons orgaan "Wij Nederland" door reap, f F),- of f 15 ,- over
te malcen op postgirorekening nr. 3.206.384 cf op rekening-nr.
43.50.11-405 bij de AMBO-bank, Bamralc te Amsterdam van de NVU,

LEVB HEIDEHLAID) — LEVE EUROPA
Hamens de WUs
Martin Schot
(Jevigdleider)
NVU - IIVJ - postbus 10366 Amsterdam,
Telefoon: 070 - 645232.

NV.U.GOED VOOR u!

GLIMMERVEENS NEDERLANDSE
VOLKSUNi
ZAL DESLHEMEN -AAH DB TVJEEDE KAI.SBRVETJCIEZIiIGEIT OP 2$ KBI A.ii.I NAT MIL HE HVU ?
1 - Drastische belasting-verlaging door o.a. inkrinping en vereenvoudiging van 'n lands ambtenarij en bestrijding van misbruik
der sociale
2 - Ontvikkelingshulp vordt slechts gegeven als dat nodig is voor
onze export of de politieke en/of strategische belangen van. He—
derland en zijn bondgenoten.
3 — Meer werkgelegenheid door o.a, het terugsturen van gastarbeiders
en Surinamersa
4 - Krachtige bestrijding van niisclaad en onveiligheid door verster—
king van de politie en verawaring van straffen.
5 — Arbeidsdienstplicht voor onze jeu/;d ter bovordering van de eer—
bied voor de arbeid en in het belang van de nationale economic.
6 - Vernietiginp van cornmunisrae, rjiarchisme, liberalisme en materialisrae. Bevordering van het Cfroot-ITetierlandse. Vollcsnationalisne.
7 ~ Vervroegde penaipaar^g, vanrf 6Gr jarige leeftijd op vrijvillige basis, zodat bejaarden cesgevenst politick en eoononisch als
vplwaardige staatsburgers loinnen blijven functioneren.
De partijen van Linlcs en Rechtg hebben in eendraohtige samem-rerking de
gastarbeiders en Surinamers in ons land gehaald, de WD omdat zij de grote ondernemers steunen, de linkse partijen onaer aanvoering van de PvdA
omdat zij zegg-in op te konen voor de belangen van de kleine man. Maar hun
grootste zorg is (inet het oor op stemraen) om de kleine raan vooral klein
te laten blijven.
De Hederlandse Volks-Unie wil in de 2o Kaner vechten voor Utl belangen.
Niet de oocialistische belangen in Turkije, Tanzania, Timboektoe, of waar
dan ook, naar het sociaal belong in llederland.

NVU
PARTU VQOR U!
die daadwerkelijk nee wil holpen een tijdperk van voorspoed en wel—
zijn voor ons eigen volk te vestigen, roepen wij op zich met ons in verbinpding te s tell en en de achterzijde van dit p£u.iflet ingevuld naar ons op te
sturen.

N,VU POST BUS 10366 AMSTERDAM
Voor telefonieche inlichtingen:
070 - 645232

GLIMMERVEEIMSNEDERLAIUDSE
VOLKS.UNIE MOET GROTER
WORDEIM!
JA, DAAB BEH IZ BET MEE BENS t
HUM:
ABBSS S2T
BMEBB KEJ DM20K ALSt
LH> IKCL. ABOMZEJCSM1 CP "VU 3HDEBLAKD" - £ 2$,- P.JE.
JiBOJISEaS "KIJT TJjgpKPTfA^P" - f 10,«» P,JH,
JA, I£ 3TEU5 GLXMMBHVESHS 5VU SK STOBT MAAKDELIJTS SEN BSDEAG VAK f.
JA, IgBESm 10/2$
XCSUKE NUMlffiHS VAK ^ilJ USnSKLAHD"> iZ 3TQBT SDKEVOGB
f 30,—
JA, IIC STBU&HE 70LJSKATIOKALB PKES, VIA HE "CLUB VAK 25",
f 100,-FSR JAAB

CONTRJBUTIS 7AHAP
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BON ZENDEN NAAR: NEDERUNDSE VOLKS-UNIE,POSTBUS 10366

AMSTERDAM

OPROEPVAN
JOOP GLMMERVEEN
Nederlandersl
De grote politieke partijen en de ideologisch net hen verbonden nieuve vrijgeeteldenfde grotendeels volkomen overbodige velzijnsverkers en dergelijke, richten ons
volk langzaam maar zeker economised en biologicoh te gronde.
Ons volk is ten dode opgeschreven, ala niet tijdig vordt ingegrepen« Biologisoh
zullen de Eederlanders met hun kleine Idndertal binnen enkele tientall'en Jaren
vorden verdrongen door bultenlanders die hier reeds jarenlang opzettelljk in grote
massa's riaar toe Vorden gohaald om verdeeldheid te zaaien en die zich dank zij hun
groat aantal kinderen in razend snel tempo voortplanten en vermeerderen, Lang voor
de biologieohe ondergang ?,al de finanoiele en eoonomiache ineens tort ing plaatsvinden door het op die gebieden gevoerde vanbeleid en de volkonen overbodige ingevikkeldheid van ons gehele maatsohappelijke cysteem.
De Nederlandse Volks-Uhie is de enige partij die bereid en in staat IB de grote
problemen vaaraan ons volk te gronde gnat, op te lessen voor het te laat is.
~ "ze problemen zijn:
1) Het verblijf van honderdduizenden bultenlandse arbeiders e» Surinamere in ons
land, die in alle opzichten een airare belarting vormen,
2) De verkloosheid van meer dan tveehonderdduizend raannen en vromren, die gemakke11 jk in het arbeidaproces aouden kunnen worden opgenomoii*
3) De nog steeds ontstellende -vroningnood, die het leven van talloae Uederlanders
vergalt,
4) De grote en nog voortdurend atijgende nisdadlgheid,
5) Het druggebruiky de geslaohtsziekten en de benohamende jeugdprostitutie, die
in cnel tempo toenemen en waf.raan reeds grote delen van onae jcugd liohamelijk
en geestelijk kapot gaan.
6) De inflatie, die mede irordt aangeiraklcerd door de onverantvoordelijke begro—
tingetekorten van vijftien miljard gulden per jaar.
_ 7) Het enorm opgez^TOllen en-kostbare onderwi^aapparaat, dat de jeugd opleidt tot
beroepsverklozen en anti-westerse, marzistlcche kankeraars.
, De ontvikkelingshulp die alleen aaar dient om minister Fronlc en zijn staf een
boterham te versohaffen en vaarvan het geld tereoht komt op de bankrekeningen
van de dictators in de ontvikkelingslanden of i-rordt gobruikt oa de moord op de
blanken in Rhodes!^ en Zuid-Afrika vocr te bereiden.
9) De stelselmatig bevorderde ontvrichting van het gezinsleven met het doel de
chaos in onze samenleving te vergroten,
10) De opzettelljk in het leven geroepen krankzinnige ingevikkeldheid Van ons gehele maatsohappelijke bestel, zodat geen enkel normaal .-none meer vijs kan vorden
uit de virvar van bepalingen en instellingen. Met name zullen het gehele belastlngstelsel en het sociale verzekeringsstelsel sterk noeten vorden vereenvoudigd^
zonder de noodzalceli.lke sociale uitkeringen aan te taeten.
Blj de gemeenteraedsverkiezlngen in 1974 hecft de KVU in Den Haag als geheel on*
bekende partij en ondanke alle tegenstand een scoot sucoes behaald. In mei 1977
zal zij VOOT" htat eerst in haar bestaan deelnemen aan landeli,jke verldLBcingen,',
—

" - . . . *

'. '• •

Ied«;die daadverkelijk mee vil helpen een tipdperk-van voorspoiBd en velzijn voor
ons ^eigen volk te vestigen, roepen vij op zion^met ons in .vwybindlng te stellen en
d6 .aohtjer^'i.^e van dit pamflet ingevVI d; naar ona op te 8t\tren«
• . i
JDOF CJj
Tel. 070 - 645232

GLIMMERVEENS NEDERLANDSE
. . VOLKSUNIE..
ZAL DEELHEMEN A41T 3)E 'TWffiEtDE KAMERVERKEEZDiasai OP 2? KEI A.S.I K&T TO, DE NVU ?
1 — Drastisohe belasting—verlaging door o.a. inkriraping en vereen—
voudiging van 's lands ambtenarij en bestrijding van nisbruik .
der cociale wetgcving.
2 - Ontrikleelingshulp wordt slechts gegeven als dat nodig is voor
onsse export of do politielce en/of stratepdsche belangen van lie- :
dorland en zi^ln; "oondgenoten.
-•
3 - Meer werkgelegenheid'door o.a. het teru^stttren van gastarbeiders
en Surinamers.
•"• .4-~ Kraohtige beetrijding van raisdaad «n-onveili^heid door verster—; ••, -:
king van de politie.en versirariae van straff en.
5 - Invbering van het referendun, i-raardoor - zoal.s het in een ware
democratic behoort - bet Volk zelf in plaats van de parlenjentariSrs over zijn levensbelcngen kan beslissen.
6 - Vernietiging van conmunisne, aruirclasne, liberalisne en raateria—
lioiae. Bevordering van het Volksnationalisrne.
7 - Vervroegde pensionering, vanaf 60- jarige leoftijd op vrijvilli—
go basis, Kodat bejaarden desgeirenst politick en econonisoh als
volwaordige staatsburgers kunnoii bli.lven functioneren.
De partijon van Links en Reohts hebbon in eendrachtige sa^enverlcing de gastarbeiders en SiJrinamers ir. ons land gehaald, c!e WD oradat aij de £rote ondernemers
eteunen, de linkre partijen onder aanvoering van. cle PvdA oindat aij zeggen op te
komen voor de belangen vail de kleine nan. Haax hu^i grootote zorg is (met het oog
,p steramen) om de kleine man vooral 1-iein te laten bli^ven.
Ie ITederlandse Volks-Unie >ril in de 2e Earner vechten yooy U\ belangen.. . .
Niet de socialistisclie bolangen in Txirki^e, Tansania, Tirtboelrtoe, o-f Vaar dan ook,
maar het sooiaal belan^ in Nec'.erland.

KIES 25 ME1 NV.U
leder die Aaadverkelijlt raee vil helr>en«5n tijdperk var. voorspoed en irelaijn- voor
ons eigen volfc te vestigen, roeperi vij op K-ich met ons in verbinding te stellen
en de achtorzijde van dit pamflet inrevuld nagj? pna op te atureii.

NVU.POSTBUS 10366 AMSTERDAM
Voor telefonische inlichtingen:
070 - 645232

ZQZ,

NEDERLANDERS
De regering Den Uyl toont veer eons het scliandelijk falen van haar vreemdelingen beleid, Moedvillig negeort zij de belongen van de invoners van uw
voonplaats, Wordt u het volgonde slachtoffer van stelende en plunderende
zigeuners ???

; . MARSCHUWING! '-•"•'
In december van het. afgelopen- jaar bracht een groep Joe-goolavische zigeuners
Veel Tilburgse bedri;jven en particulieren tot radeloosheid.
— In G6n week tijd bereikten do vele aangiften een bedrag van ruim honderd. duizend gulden.
•
- Een acuital bedrijven heeft na een reeks inbraken en vernielingen dag en
naoht bewaking door het porsoneel ingesteld.
De regcring Den Uyl is hiervoor vert.ntvrocrc'elijk.

JOOPGLIMMERVEEN

is de enige politicus- in Nederland die:
A) deze misdadige practijken van overheden aan de kaak steltj
B) die durft op te komen voor de belangen van het volk en dit volk niet het
alaohtoffer vil laten worden van zigeuners, onbekwame bestuurders, Suri—
namers of andere mindetfhedenj
G) ondanke justitiBle tegenwerkinc zal blijven stridden voor een betere samenlevingj
D) die een Nederland iril voor de ITedorlandersl

>KIES25 MEiJWU

leder die daadverkelijk mee ^il helpen een tijdpeuk van voorspced en velzijn
voor ona eigen volk te veetigen, roepen viij op zioh met ons in vorbinding te
stellen en de aohteyzijde .van dit ueunflet ingevuld naar ons jop te eturen*

NVU. POSTBUS 10366 AMSTERDAM
VoiJr telefonische inliohtingen:
Old.'

DE CHAOS IS Bl JNA'COMPLEET '
In ons door werkloosheid en lirikse regeringen geteisterde Nederland is
de chaos bijna eompleet.
I
^X.
3)e regering Don Uyl heeft van de vakbonden te verstaan gekregen aich
niet met het loonconfliot te becioeien.
^N.
De vakbonden regeren Nederland door raiddel van onverbloerade terreur.
Aan verkwilligen wordt met bruut geueld belet nich naar him verle te
begeven door knokploegen van de niouwe dictators in. Nederland, de heren Kok, Gfroenevelt, Schelling, Spit en him trawanten. Deraonstratieve
optochten, vaarin ook de gastarbeidexs ruimBohoots vertegenwoordigd
zijn, treldcen schreeuwend, scheldend en drei,^end door de steden.
De inflatie gaat in eteeds sneller tempo verder,
Nederlajid holt naar de afgrond. Bit allee IB vanzelfsprekend koren op
de molen van de linkee partijen, Partij van de Arbeid, P.P.R., P.S.P,
en C,P«N. De onderen, het C.D.A. en de V.V.D. kijken verkeloos en
hulpeloos toe. ZiJ kunnen.hot niet opbrengen, evenmin ela zi^ dat in
het verleden ooit konden, te trachten de chaos een halt toe te roepen
en ons land voor de to tale ondergang te behoeden. Steods dxiidelijlcer
blijkt dat ire zowel politiek als maatschappelijk reohtsomkeert moeten
maken, zo gatnr mogelijk, voor het te Isat is en Nederland niet alleen
1 eoonomisoh oaar ook als volk ter. ondcr is gegaan.
Geeft daarom thr eteun aan de enige partij in Nederland die daadverkelijk van plan is iets tegen doze toestand te ondernemen en die de morel e moed heeft tegen de linkse stroom op te roeien,
Geeft bij de Kamerverkiezingen op 25 mei Uw stem aan)

GLlMMERVEENS NEDERLANDSE
VOLKSUNIE
Stelt U aioh in verbinding met ons door de achtergijde vai^rdit
fTet ingevuld naar ons op te sturen*

N.y.u.
Tel...inl.f.

070 - 645232

\^ S
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postbus 10366
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VERKIEZ NGSPROGRAM
DER
NEDERLANDSE VOLKS-UNIE
De JTederlandse Volks-Unie is:
VOOH

1i onroiddellijke terugzending van (ook voormalige) Surinamers en Aatil—
lianen naar hun land van herkonistj afvloeiing van aogenaande gastarbej.—
ders in een tijdsverloop van twee tot drie jarenj
2, invoering van het Referendum, vraardoor - zoals het in een ware democratic behoort - het Volk zelf in plaats van de parleraentari'Srs over zijn
levensbelangen kan beslissenj
3. totstandkoming van een yolkaverzekerin/r voor be .1aardengor/% zodat die—
genen die redelijke voorzieningen voor hun oude dag hebben getroffen
de vernederende gang naar de bijstand wordt bespaardj
4* een sluitende Sijksbe^rotin/r* waardoor het begrotingstekort als 66n
der belangrijkste inflatiehaarden wordt uitgeschakeldj
5» vereenvoudiging van ons "belastingstelsel, vaorbij voor loon— en inkom^stenbelasting de bolastingvrije voet rordt verhoogd en de progressie
afgeschaft)
6* behoud van de thans bectaande yrovincieia> traarbij uiteraard geringe
grens%fijzigingen nogelijk bli.ivenj
TEGEN
1. invoer van goederen uit landen met lage lonen, i:aardoor de Trerkgelegeiyheid in Nederland gesohaad vordt;
2. het gebruik van zowel Mhard.dru.<ra" als "soft drugs."t dat vooral bestre—
den raoet vorden door meedogenloBe bectraffing van de handelarenj
3. ^riminaliteit en oiivelli^ieid, waar paal en perk aan ,^esteld moot worden door verbetering van het politietoezicht, met uitbreiding van de
personeolssterkte, en door verscherping van de atrafvret en van haar toepassing}
4» de middensohool, die de vrijheid van ondemrijs en het keuserecht van de
ouders bedreigt en begaafde leerlingen opoffert aan het nivelleringsstrevenj
5. gedwongen verhuizing van aabtenaren, waarbij de overheid haar positie
als werkgever misbruikt om politieke doelstellingen te vervreaenlijkenj
6. geldschenkingen aan terr^rigten en anti-veaterse rei^eringent vaaxdoor
de belangen van het Heclerlandse Volk^ zijn stanvervranten en zijn bondge—
noten word-en verrnden ter wille vnn vreemde

Telefonisohe inlichtingen
070 - 645232.

Z_/V_X

W.V.U.
POSTBUS 10366
.AMSTERDAM

Zeven leden
Volksunie 2
weken eel in
e

ROTTERDAM (ANP) — Zeven leden van de Nederlandse
Volksnnie, varierend in leeftijd van 19 tot 53 jaar, zijn vanmorgen in Rotterdam veroordeeld tot twee weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Een van hen is de 48-jarige Haag
se boekhouder Joop G., politick leider van de NVU.
Alle verdachteri werden schuldtg
bevondco aan het verspreiden van
pamfletten in Schiedam, tijdens de
..Turkenrellen" van vorlg jaar nomw, met een beledigende, discritnlnerende en tot haat aanzettend«
inhoud.
In zes van de zeven gevallen had
de officier van Justitie aanzienlijk.
lagere, namelijk voorwaardelijke
gevangenisstraffen geeist plus boetes van duizend gulden. Alleen
tegen Joop G. was een maand onvoorwaardeUJk geeist, mede omciat hij nog in een proeftljd liep
van een straf wegens een soortgelijk delict van het hof in Amsterdam
In het pamflet. dat in Schiedam
was verspreid, werd gesteld dat
het Nederlandie volk .^llang ge-

noeg heeft van de aanwezigheid
van de honderdduizenden Surinamers, Turken en andere zogenaamde gastarbeiders". Voorts vermeldde het vlugschrift dat de Nederlandse Volksunie. zodra zij de politieke macht heeft, ervoor sou zorgen, dat alle niet-Europeanen uit
Nederland gezet zouden worden.
De officicr van Justitie had het de
verdachten zecr kwalijk genomen,
dat zij hup actie hadden ondernomen tervvljl de situatie in Schiedam zeer gespannen en licht ontvlambaar was. In de dagen daarvoor waren grote groepen mensen,
voornamelijk jongeren, tierend en
vernieleod door de ..Turkse" buurt
getrokken naar aanleiding van bet
feit, dat een jongen op de kermis
door een Turk was doodgestoken.

KORPS RUK8POLITIE
DISTRICT APELDOORN
COMMANDANT

AAN: Binnenlandse Veiligheidsdienst,
te

's-QRAVENHAGB.

Uw kenmerk

Uw brief van

Ona kenmerk

3932/77

Apeldoom. 26 april 1977.
Fau«Utrwt7
—^^^^•••^""••••—
Telefoon 05780-13344 P1^"
^
I
i ^ + . f
« 41

bljlagen:

onderwerp:

p. V. N. V.TJ.

In vervolge op mijn sohrijren dd. 19 april 1977f nr. 3908/7
doe ik u hierbij toekomen een afsohrift van het proces-verbaa
dat is opgemaakt door de reoherohegroep van het district Apel
doom der ri jkspolitie naar aanl aiding van het door hen ingestelde onderzoek naar de herkomst en verspreiding van pamflet
met een voor bepaalde groepen van men sen disoriminerende inho
Naar de inhoud van het prooes-verbaal moge ik u kortheidshalve verwijzen.
De commandant van het district:

1.

Voorblad procesverbaal

2.

Aanleiding tot en verslag van het onderzoek

Modal ftp 239
KORP8 RIJKSPOUTIE

Groapano.:.....?.1.5.6

District:

Apeld.P.qrn.:

,..•..;...

-(rpt w):

.-

Greap:

Flevoland., rayon Lelystad

,

'.

d.d.

Pottno.:

660

25 aprilV977

Varbaliaant:

:

Openbaar lichaaar de Zuidelijke
Usaelmeer polders

Standplaat*: Rech.groep A'doorn/Lelystac
Talefoon:

PROCES-VERBAAL
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Op 28 februari 1977, omstreeks 22.45 uur, werd tele
nisch aan personeel van het rayon-bureau der Rijkspoli
to A*elystad medegedeeld, dat er pamfletten huis aan hu
werden bezorgd met "discriminerende" inhoud ten aanzie:
van Zigeuners, Surinamers of andere minderheden.- - De melder, de hr.
verliet z
woning en liep de bezorger een stukje achterna. In het
donker zag hij, dat die man zidh bij nog twee anderen
aansloot. Geen der manuen kwam
bekend voor. Een
signalement met enkele kenmerken kon niet worden verkr
gen.
Een terstond gewaarschuwde patrouille van de Rijksp
tie, groep Plevoland, trof de verspreiders niet neer a;
Er werden door hen geen aanwijzingen verkregen, die
tot het opsporen van de verspreiders konden leiden.- Een orgineel van het verspreide pamflet zal onder 1'
ter F bij dit dossier worden gevoegd.- - - - - - - - Op 7 maart 1977* werd bij het parket van de Hoofd-o:
cier van justitie in het arrondissement Zwolle een sen:
ven ontvangen van de hr.
te Amsterdam. Hij w
aangifte doen met betrekking tot bovengenoemde verspre:
ding wegens overtrading van de artikelen 137 c en 137 <
van het Wetboek van Strafrecht en met het verzoek een
strafrechtelijke vervolging tegen de daarvoor verantwo*
delijke persoon te doen instellen.

Naar aanleiding hiervan, stelden wij:
en
, respectiev
lijk opperwachtmeester en wachtmeester der rijkspoliti
1e klasse, districtsrechercheurs, behorende tot de reel
chegroep Apeldoorn en
:, wachtmee
der Rijkspolitie, behorende tot de groep Flevoland en ',
rayon Lelystad, in opdracht van de Hoofd-officier van

en de herkomst van de pamfletten, taneinde da daarvoor
verantwoordelijke peraonen t e horen.- - - - - - - - - Hiartoe ward de klager

op woensdag 13 apr:

1977 nader gehoord.
verklaarde, dat hij van enkele hem onbekende
personen een pamflet ontvangen had op hat moment dat h
zich te Lelystad ophield an zich belast had met de beg>
leiding van de zojuist gearriveerde groep Zigeuners.- <
Er werden door ons adressen verzameld, waar pamflet'
bezorgd waren. l>e ontvangers warden,op enkele personen
op informatieve wijze gehoord, Dat er op de avond van
28 februari 1977 in de wijk Kempenaar pamfletten versp:
werden, werd bevestigd door een mutatie die in hot rap]
tenboek van de rijkspolitie telystad werd gevonden. Vo<
wat betreft de overige woonwijken liggen de verspreidii
data erg uit e'e'n. De ontvangers geven data op varie*rend
van begin februari 1977 tot en met 1 1 maart 1977.- - Op e'e'n van deze avonden zou een bewoner aan de Blair
Slenk te Lelystad 3 mannen hebben zien lopen. Ee"n van <
mannen was beduidend jonger dan bei'de anderen en droeg
een stapeltje papier over e'e'n der armen. Ee"n van deze <
dere personen zou GRIJZEND HAAR hebben, hetgeen in een
zo goed a Is donkere omgeving werd waargenomen. Toen de:
mannen bemerkten, dat zij bespied werden, verdwenen zi,
en geraakte getuiga hen een ogenblik kwijt. Hij ontmoe1
enkele bekenden aan wi* hij het gebeurde vertelde. Att<
door dit gegeven, zagen zij even later binnen hun wo onwijk dria personen lopen, waarvan e'e'n man lets wits ov<
zijn arm droeg. De zojuist aangehaalda getuigen zijn a:
bij procesverbaal gehoord.
Deze informatie leidde echter niet tot
de opsporing v a n d e verspreiders.- - - - - - - - - - Tijdens het onderzoek bleek ons, dat de pamfletten i
doelbewust bij bepaalde politieke groeperingen bezorgd
waren, maar bij willekeurige bewoners verspraid over a<
groot deel van Lelystad.- - - - - - - - - - - - - - - -

.2-

"Stichting tot steun aan e
toezicht op de "Nederlandse Volks- Unie" ",- - - - - -

Het huidige beatuur van de stichting beataat uit dx
personen teweten:- - - - - - - - - - - - - - - - - 1. J.G. Glimmerveen, tevena voorzitter dar atichting;
2.
aecretaris/penningmeester an
3.
algemeen bestuurslid.- - - - - - - - Omdat ar geen aanwijzingen bekend wardan, die hat o
derzoek verdere voortgang konden bieden, ward beslote
otn bovengenoemde bestuuraleden
nadfl
bij proceaverbaal ta horen. Mr.
waa da
anige die genegen waa om zijn verklaring ta ondertekc
echter wel onder voorwaarden dat een atukje van zijn
gelegde verklaring door hem gedikteerd zou worden.- Wij, verbaliaanten, kregen stark de indruk dat mar
wel had verwacht dat de politie te zijner tijd bij he
zou komen.
en gaven
nieta zeggende antwoorden op terzake doende vragen.-

Verdachte J.G. Glimmerveen verscheen geheel vrijwj
lig aan het hoofdbureau van gemeentepolitie te 's-Gra
venhage en legde een niet terzake doende verklaring a
weIke niet ward ondertekend.

Op vragen, weIke hem werden gesteld net betrekking
de affaire in Lelystad, gaf hij geen ontkennende doch i
wijkende antwoorden. Voor wat betreft het aumiere sign;
mant dat getuige
in zijn verklaring gaf, ia ala <
ge overeenkomst aan te merken, dat Glimmerveen grija k:
lend en golvend haar heeft en dat zijn leeftijd rond d<
veertig jaar geschat zou kunnen worden. Zijn lengte is
ongeveer 175 a" ISO c m . - - - - - - - - - - - - - - - Tijdena het horen van

te Purmerend, ver-

klaarde hij, dat or die afgelopen nacht pamfletten in 1
tnegen verspreid zouden zijn. Hij ontdekte dit.omdat hi,
die nacht diverse keren door onbekenden gebeld werd.-'1
BiJ navraag bij de gemeentepolitie te Nijmegen bleel
dat er tussen woensdag 13 on donderdag ^k april 1977 P>
flatten van de "Nederlandse Volks Unie" verspreid warei

Eveneens is ons gebleken, dat rond de maandwisselin*
februari/maart 1977 pamfletten binnen de gemeente Utre<
verapreid zijn. ^>eze pamfletten zijn ook van de "Nederlandse Volks Unie". - - - - - - - - - - - - - - - - - Kind februari 1977 zouden eveneena binnen enkele wi,
ken van de stad Leeuwarden pamfletten van de"Nederland<
Volks Unie" verspreid zijn.- - - - - - - - - - - - - Na het horen van Mr.
te Amsterdam, st<
hij ons een verkort partij-programma van de N.V.U, terl
schikking.

Tijdens het onderzoek is niet bekend geworden, waar
door wie de,in feelyatad verspreide, pamfletten gedrukt
zijn. Evenmin is bekend geworden wie de verspreiders z:
geweest. Omdat de aecretaris/penningmeester uitdrukkel:
verklaarde,dat er voor de aktie geen aanhangers van de
partij in Lelystad woonachtig waren en hij de verantwoi
delijkheid voor de uitgevoerde aktie bij een"mobiele e<
heid" van de partij legt, lijkt het vermoeden aanwezig
de aktie in ^elystad niet door inwoners is uitgevoerd.-

Omdat er verder geen aanwijzingen verkregen werd<
die het onderzoek kunden doen voortgaim, warden da
werkzaamheden op woenadag 2O april 1977 beBindigd.-

Waarvan door mij, op afgelegde ambtaeed, is opge<
maakt dit procesverbaal. Gealoten en getekend ta Lei
atad opraaandag25 april 1977.- - - - - - - - - - -

wachtnea«ter..d|pr: R4Jk«po~l-irtj.e
la kl
pa

Sxo«U«ati«
d* Miniatftr *aa Binnmiluutda* &ak«a,
t«
H A Y B M H A g l .

1322.981
1.

4 mei 1977

D* N«d«rlands*

Hicrbij h«b ik d« *«r Vw« £xo«ll«ati* ««n rapport aan t« bi«d«n

H2I HOOTD VAN OX DIEMST

Mr P. de Haan.

L

Behoort bij brief no. 1322.981
Bit rapport bestaat uit 3 biz.

DE NEDSRLANDSE VOLKSUNIE (NVU)

De Nederlandse Volksunie en de verkieaingen
Op 25 raei a.s. zal de NVU voor de eerste maal sinda haar oprichting in 1971 deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer
De NVU heeft lijstnumtner 16 gekregen en zal in alle 18 kiesdistrict
uitkomen. Aan de NVU zal, zoals aan alle aan de verkiezingen deelne
mende partijen, zendtijd op radio en televieie beschikbaar worden
gesteld.
Als landelijk lijsttrekker zal optreden NVU-voorzitter
J.G. GLIMMERVEEN. Hij werd eind 1975 veroordeeld tot een geldboete
en een voorwaardelijke gevangenisstraf naar aanleiding van het verspreiden - tijdens zijn campagne in verband met de gemeenteraadsver
kiezingen in 197^ - van pamfletten met een inhoud die beledigend vs
voor Surinaamse en Antilliaanse Rijksgenoten. In maart 1977 werd hi
met nog 6 NVU-leden veroordeeld tot I't dagen gevangenisstraf wegene
het verspreiden van pamfletten met een voor Turkse en Surinaamse gs
arbeiders beledigende tekst.
Op de tweede plaatn van de NVU-lijst staat
een man die veel waarde hecht aan uiterlijk vcrtoon, zoals het
gebruik - ook naar buiten - van de "Odal-rune" (het symbool van de
NVU) en het optreden van een nog te formeren knokploeg. Hij maakt <
geen geheim van, dat hij grote bewondering heeft voor wat hij noemt
"de goede voorbeelden uit het verleden".

Proga^anda-acties van de NVU
De NVU-propaganda heeft vooral het karakter van pamflettenaci
waarbij de activist
de taak van "actieleider1
heeft. Men heeft eerst pamfletten varspreid waarvan de inhoud belec
gend was voor bepaalde bevolkingsgroepen, als gevolg waarvau in ma«
1977 zeven leden van de NVU zijn veroordeeld tot Ik dagen gevangenJ
straf. Hierna is er actie gevoerd mat pamfletteu die wel door de

- 2-
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juridische beugel konden en waarvan de tekst veelal toegesneden
was op een bepaalde categoric (bijv. ambtenaren), of die sterk refe
reerden aan plaatselijke omstandigheden.
Programma en ideeen_van d
j
;
|
! '""
j
-—
!
1
i
\r de "Nederlandse
i
..
'
.
|
i
!
! _^_
j
,
I
j

Het programraapunt van de NVU dat het. meest in het oog springt
het "terugsturen van ondermeor gastarbeiders, Surinamers, Antillian
en zigeuners naar hun land van herkomst", Dit programmapunt wordt i
het kader gezet van het "Volkenationalisrae", waarbij or vanuit gega
wordt dat ieder volk - en daarmee ieder individu - het best tot zijn
recht komt in zijn eigen "natuurlijke volksgemeenschapn, in het geb
waar men histbrisch thuis hoort.
De NVU streeft de "Heel-Nederlandgedachte" nat omdat volgens
Volkegemeenschap" op dit moment gescheiden lee
Als eindresultaat heeft men een "Europese Volkerengemeenschap" voor
ogen. Een ander programmapunt is het "vernietigen van communisme,
anarchisme, liberalisms em materialisme"*
De NVU streeft een maatschappij na op basis van "volksnationa
verantwoordelijkheid". Het parlement zou omgevormd moeten worden en
moeten bestaan uit 3 categorieen: de politieke partijen, afgevaardi
den van werkgemeenschappen en afgevaardigden van nationale goleding
zoals de medische stand, de kunstenaars en de stri jdkrachten. Dit k
erop neer, dat de NVU ons huidige parlementaire stelcel wil vervang
door een corporatief stelsel, hoewel in de toelichting op het progr
raa van de NVU een zuiver corporatieve maatschappi j-inrichting wordt
afgewezen.

i

!
!

De NVU en andere organisaties en groeperingen

!
|
i
;
;
•

In de tv/eede helft van 1976 heeft de 18-jarige student.
de leden van de door hen opgerichte Nationale Partij Nederlan'
(NPN) opgeroepen om lid te warden van de NVU. Hijzelf is door de
NVU benoerad tot "Jeugdleider van de NVU" en tot "Verbondsleider" va:
de jeugdorganisatie die de NVU heeft opgericht, het Ncderlands Volk
tionalistisch Jeugdverbond (NVJ),

^
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I
Op 2? maart 1977 werd te Zeist het jaarlijks congres gehoude:
I S"-..
{
van de pirn. 100 leden tellende NVU. Het werd bijgewoond door ca.35
\. Na de gerechtelijke vervolging van leden van de NVU wege
1
verspreiding van parafletten met beledigende inhoud zijn eommige le
i
van de NVU bevreesd voor justitieel ingrijpen en een eventuele ont
!
binding van de partij. Het congres heeft daarom een wijaiging van
i
'
statuten goedgekeurd, die bedoeld is oro dergeli.jke stappen te bemo
|
lijken.
4
\s het congree heerste er een optiraistische stemming te
j
aanzien van de a.s. 2e Kamerverkiezingen. In zijn jaarrede verklaa
j
„
de voorzitter J.G. GLIMMERVEEN zeker 3 zetels te verwachten. Hij 7,
\
i
voorts, dat de NVU erin geslaagd is om met weinig middelen bekendh
;
te krijgen en in de publiciteit te blijven.

k mei
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Kandidatenlijst Nederlandse Volksunie (NVU)

Voor de op 25 mei 1977 te houden verkiezing van leden voor
de Tweede Kamer van de Staten Generaal, werd door de NVU ir
de kieskring IX (Amsterdam) een lijst van kandidaten ingeda
Op deze lijst, die werd ingeleverd door mr.

,

komen de volgende kandidaten voor:
1. GLIMMERVEEN, J(ohan) G. 14. 11. '28, " 's-Gravenhage, Groot
Hertoginnelaan 21 5 «

2.
3.

4.
5.
De kandidatenlijst ging vergezeld van een opgave, vermelden
namen en adressen, alsmede de hand tokening van een aantal p
sonen, die zich akkoord verklaren met de NVU-kandidaatstell

Verbinding 13
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DE_NEDSRLANDS;E_VOLKSUNIE
DE VERKIEZINGEN
De NVU is er op 25 mei j.l. niet in geslaagd een .Tweede Kamerzetel
te bemachtigen. Gezien de verwachtingen die voorzitter en lijstaanvoerder
GLIMMERVEEN koesterde ten aanzien van de verkiezingsuitslag, moet het resultaat een hevige teleurstelling voor de :NVU zijn.
Van de bijna 55«500 benodigde stemmen kreeg de NVU er 33.268, wat
neerkomt op 0,4$ van de uitgebrachte stemnen. Bij een nadere beschouwing
blijkt, dat de stemmen vooral afkomstig zijn uit de grote steden. De

.. .

NVU kwam boven de 1# uit in 's-Gravenhage (1,3^)» Amsterdam (l,2#) en
Rotterdam (1,1^). Hierbij kan worden aangetekend, dat over, het algemeen
in wijken waar veel (voormalige) rijksgenoten, buitenlandse werknemers
of woonwagenbewpners wonen 66k opvallend veel NVU-stemmers bleken te
zifjn. In 's-Grayenhage sloeg de NVU het raeest aan in de Stationsbuurt,.
de BinpkhorBt en de Schilderswijk (ruim 3?»)j in Amsterdam in Buiksloot
(2,1^) en in Rotterdam rond de Kruiskade (2,1^). In 's-Gravenhage bleek
het aantal stemmen (3985) vrijw?! gelijk te zijn aan dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 197^, toen de NVU niet kpn doordringen, tot de gemeenteraad. Dit zou wellicht op een "vaete" Haagse aanhang kunnen wijzen.
Het heeft de NVU overigens niet aan belangstelling en publiciteit.
ontbroken in de weken voor de verkiezingen>: Allereerst werden de uitzen-.
dingen in de zendtijd voor pqlitieke parti-Jen op k en 5 mei afgelast,
nadat van diverse zijden was.gereageerd tegen een radio-uitzending die
de NVU op Bevrijdingsdag zou verzorgen. Voor de televisie-uitzending op
8 mei had de NVU een film laten vervaardigen, die op het laatste moment
echter niet werd afgeleverd. Er is toen maar een op de band opgenomen
redevoering van de heer GLIMMERVEEN uitgezonden, waarbij op het beeld- .
scherm het verkiezingsaffiche van de NVU werd getoond, met o.a. de Odalrune en de tekst "GLIMMERVESN, voor een blank Nederland". J*a .deze uitzending kwamen er (opnieuw) van verschillende; kanten protesten en vragen om e e n yerbod v a n d e NVU«;

:

.

-

.

-

.

Ook in de twee radio-uitzendingen en bij de tweede TV-uitzending
(die

in Belgie opgenomen xverd) hekelde de heer GLIMMERVEEN op niet, mis

te verstane manier zijn politieke tegenstanders en sprak hij zich onom-,.
wonden uit tegen de aanwezigheid in ons land van gekleurde bevolkings-

-.--

-

-
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groepen en gastarbeiders.
;.
De NVU was van plan acht verkiezingsbijeenkomsten te houden in den
lande. Zeven hiervan werden al van te voren afgelast. De bijeenkomst in
Arnhem op 13 mei werd al na tien minuten door de aanwezige politTie oritbonden, nadat een vechtpartij was ontstaan tussen tegenstanders van de
NVU en met wapenstokken uitgeruste leden van de ordedienst van de NVU.
Hierbij werden twee NVU-leden gearresteerd wegens bedreiging en verboden
wapenbezit.
"
•
Naar aanleiding van alle rumoer rondom de NVU' en haar wijze van :
optreden wordt raomenteel een onderzoek ingesteld, om te bezien of jiistitieel ingrijpen gerechtvaardlgd is.
'

NEDERLANDS
VOLKSNATIONALISTISCH
JEUGDVERBOND
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IN HOT MEDERLAI'IDS VOLKSHIXIOKALISTISCH JEUGDVERBOND 1IORDEN VAKDAAG BE VEHAMTWOOHDELIJJEN VAN 1ORGBN OKSBLEU) TOT MSNSEN MET EEN RESUME LEVElISbTlJLf tot
etrijdora voor een nieuw Nedorland in een Europa der Volkerenj tot sportieve,
oreatieve mensen met karakter en zin voor schoonheid en cultuur, steynend op de
geeetelijke peilers van verantwoordelijkheid, stanclvasticheid, trouw. eer en
kameraadsohapj be/jrippen die in net MVJ GBSTAJjTE en INHDUD krijcenl|)
Pe Vollcsnationalistische jeugdarbeid be.^int met het beoexonen vail IJederlandse
vollcsgebruiken. Tevcns boudt zij zich boaig wet het bijbreneen vail een gozon—
de levensstijl en voodt aij op tot wederzijdse hulpgeme ens chap. Zij gaat verder door het aansporen van de wil tot zelfbehoersing en eindifrt met het beoe—
fenen van goede manieren bij de vrouvelijke jeii^d en het et errken van de wil
bij de mannelijke jeugd, door tochten, Icampen en prestatievedstrijden.
KET EEN DUIDELIJKE HEG EN EE1I DUIDELIJKE GETUIGEHJ. KBIT 3013) DIE
HET WJULRD IS MEE TB MAJKBKI
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De
.JI. Schot.

BOH afknippen en sturen naars NVJ Postbus 10366 Amsterdam.

AANVRAAG IDT OPNAME IN DE N VJ.
Hierdoor bevestig ik dat ik met de doelen van de 1TVJ accoord ga en neem er kennis van dat in geval van willekexirige daden mijneraijcls die in tegenetrijd zijn
met de be gins el en van de NVJ en de goede orde van de otaat, mijn lidraaatschap
automatisoh geschrapt wordt.
Plaats:

.de........

Handtekoning
Bij minderjarigei, .............
......
Handtekening van de bevolraachtigde opvoeder
ITeami
Voornaams. ...........
Geboorteplaatst. ........... Geboortedatum:
TJoonpXaatss. ............. Straat:. . . .
Beroep of soort onderwijst ..............
Getrestt. .....,...*..... Standplaatsi .
Opname aanbevolen do on ...............
(Niet invullen door aanvragerl)
Iiidmaatschapskaart uitgereikt ops
Funotie oodet .........
Tel. inl,i 070 - 645232

IA

.P.Q»-vergaderinff
In de P.G.-vergadering van 12 mei jl. waaraan H.BVD deelnam werd uitvoerig
van gedachten gewisseld pver de positie die zou dienen te worden ingenoraen
t.a.v. de NVU. In discussie was de vraag dit mede n.a.v. de recente vragen
van het Tweede Kamerli'd Kosto of civiel rechterlijk dan wel strafrechterli
tegen de NVU kan c.q. moet worden opgetreden.
v

AURORA
2.U
t C?

1. HYP
Oesproken vordt orer da berichten in de pero rolgene velke de OrJ in
Afflaterdam heeft nedegedeeld dat er roldoende aanknopingspunten zijn om
bij de Hechtbank een vordering te doen dat op grond van art* 16 ran hot
Tveede Boek van het BW de NVU vordt verboden en ontboden.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zltting 1976-1977

Aanhangaal van de Handalingan

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regerlng
gegeven antwoorden

1107
Vragen van de leden Kosto en
Molleman (beiden P.v.d.A.) inzake de
Nederlandse Volksunie. (Ingezonden
10 mei 1977)
1
Is hot u bekend, dat de parti] die onder
de naam Nederlandse Volksunie aan
de komende verkiezingen deelneemt,
waarbij aan die parti] lijstnummer 16
is toegewezen, zich in haar verkiezingsprogramma onder meer bedient
van een runenteken dat in oorlogstijd
het symbool was van de 23e Waffen
Gebirgs Division der SS KamaKroatische nr. 2?

2
Is de Nederlandse Volksunie, die zich
van hetzelfde symbool bedient als de
in vraag 1 bedoelde misdadige
organisatie ook daardoor niet een te
verbieden organisatie? ,
3
Is het mogelijk een strafvervolging In
te stellen tegen diegenen, die verantwoordelljk zijn voor het gebruiken van
bedoeld symbool en, zo ja, bent u dan
bereid terstond opdracht te geven
tegen die persoon of personen een
strafvervolging in te stellen?

Toelichting bi] vraag 1
Zie Martin Windrow (Man at Arms)
Osprey Series.

Toelichting bl) vraag 2
Verwezen wordt naar het antwoord op
de vragen van de tweede ondergetekende d.d. 8 november 1976, waarin
een onderzoek wordt aangekondigd
naar de mogelijkheid de Nederlandse
Volksunie te verbieden.
Antwoord
Antwcord van Minister Van Agt
(Justitie). (Ontvangen 16 mei 1977)
1
Ik neb de pamfletter met het in deze
vraag bedoelde teken onder ogen
gehad.
2 en 3
Het afdrukken van een runenteken,
gelijk aan het door een divisie van de
Waffen SS als symbool gebruikte, en
het verspreiden van pamfletten met dat
teken, is op zich zelf niel een strafbaar
felt.
Op de pamfletten staat niets over de
betekenis van het gebruikte teken.
Ter aanvulling van de antwoorden
op de vragen, waarnaar de vragenstellers in de toelichting verwijzen,
wordt nog het volgende opgemerkt..
a. Wegens het doen van uitlatingen
die aanzetten tot discriminate van
mensen wegens hun ras.(artikel 137d
van het Wetboek van Strafrecht) zijn
zes personen, behorende tot de
Nederlandse Volksunie, bij vormis van
de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam van 29 maart 1977 tot straf
veroordeeld; zi] hebben hoger beroep
ingesteld.

b. Naar aanleiding van deze gedraglngen en ook van die van de voorzitter van de Unie in 1972, waarvoor
hij bij onherroepelijk geworden arrest
van het gerechtshof te 's-Gravenhage
van 15 december 1975 wegens beledigende uitlatingen over groepen wegens
hun ras werd veroordeeld, is onderzocht of tegen de rechtspersonen In
de sfeer waarvan die gedragingen
plaatsvonden met justitiele maatregelen
kan worden opgetreden.
c. Het doel of streven, zoals het in de
statuten tot uitdrukking komt, geeft
daarvoor geen aanleiding. Er is dan
ook niet voldoenda reden om te veronderstellen dat het Besluit ontbinding
landverradelijke organisatles van
17 September 1944, Stb. E 102, van
toepassing is.
d. Het gaat dus om de feitelijke
gedragingen. Het openbaar ministerie
in het arrondissement Amsterdam is
op grond van het ingestelde onderzoek
van oordeel dat hetgeen in het verleden en ook onlangs is gebeurd
aanknopingspunten biedt om, met
inachtneming van artikel 16 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van
de rechtbank te vorderen, dat zij de
rechtspersoon of rechtspersonen als
verboden aanmerkt en ontbindt.
Hierbij zullen ook de feiten worden
betrokken die zich na hot afsluiten van
het zo juist bedoelde onderzoek hebbei
voorgedaan.
e. Voorts Is een strafrechtelijk onderzoek gaande naar aanleiding van op
dezer dagen aangeplakte verkiezingsbiljetten voorkomende uitlatingen. die,
naar het oordeel van het openbaar
ministerie, aanzetten tot discriminate
van mensen wegens hun ras.

Twaode Kamer, zltting 1876-1977, Aanhangsel
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Nederlandse Volks Unie.
Op maandag 23 mei 1977 is na overleg met de Officier van
• Justitle te Rotterdam huiszoeking gehouden bij
"
j waarbij een duizendtal verkiezingspamfletten
van de NVU in beslag is genomen.
Als gevolg hiervan is eveneens huiszoeking gehouden bij
' , waarbij ongeveer 600
pamfletten in beslag zijn genomen en bij
die eveneens in het bezit bleek te zijn van
een groot aantal van dezelfde geschriften.
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LoBse nededelingen.

Toorta verden in Utrecht diverse nalen panflattan varspreid d«
leden ran da BVU.

Meestal verden daarbij de feakende panfletten rerspreid 'Joop
OlimmarTaan voor een blank Hederland*•
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Voor de tveede keep dlt jaar heeft links gespuis getraoht een T>esloten bljeen?
koost van volksnatlonalisten te verhinderen. In januari van de Club van 25) afgelopen donderdag van de Nederlandse Volks—Unie zelf« Nu betrof het een herdenkings—
bijeenkomst van de 21ste jull 1830, toen Nederland als gevolg van internationaal
gekonkel in tvee delen uiteenviel. Ook ditmaal bleef de poglng ten slotte zonder
resultaat. Onder communistIsohe druk heeft de direotle van hotel Krasnapolsky een
paar dagen voor de vergadering de overeenkomst met de OTU verbroken. De ftaarheid
heeft eohter dinsdag 19 juli te vroeg gejuioht. Communlaten en hun marziatisehe
aoortgenoten zijn irelisiraar ingemeen en nx%okaiohtlosn weed in hun optreden, als
zij de kans krijgen, maar gelukkig niet al te slim. Vandaar dat zij de totaal
verouderde theorieen aanhangen van Karl Marx. De Nederlandse Volks-Unie heeft
evenals in januari de Club van 25 gewoon een andere zaal gehuurd, iraar de bijeenkomst in alle rust en iraardlgheld heeft plaatsgevonden, zij het met enlge vertragingt To oh kan het zo niet eeuwig doorgaan* Het is op dit moment onmogelijk voor
-*e OTU openbare vergaderingen te beleggen. De sohuldigen hieraan zijn de vroetere
jn geveldnaturen van de CPU en dergelijke organlsatiea en de maohthebbers van de
PvdA die hun politleke maoht misbruiken om aan het volksnationaliame het reoht
van vergadering te onthouden en daarmee de demooratie tot een aanfluiting maken*
Zoals het in een demooratie past, berust het bezoek aan vergaderingen van de OTU
geheel op vrljvllligheid. Zij die .geen belangstelling hebben of het niet met ona
eena zijn, kunnen ruatlg thula blijven. In Arnhera is gebleken, dat velen onze
.bijeenkomsten irillen bezoeken, maar daartoe niet de kans krijgen door het optreden van het linkse gepeupel. Eet TV-journaal heeft de gebeurtenlssen aldaar geheel verkeerd veergegeven. Op het stationspleln hebben namelijk geen hevige
' veohtparti jen gewoed tusaen demonstranten en leden van de Ordedienst van de
Volke-Unie. De veohtpartljen op het pleln zijn naderhand ontstaan tussen de linkse
ordeverstoorders en verontvaardlgde mensen die spontaan de zijde van de OTU kozen
ult woede, dat door de llnkse terreur de vergadering verd ontbonden. Op dat moment
zat de one helft van de Ordedienst met de partijtop op het polltiebureau en de andere helft zat met de Aotieleider van de OTU in een oaf5 een glaasje bier te drinken,
Zonder dat dlt aan het Nederlandse volk reeds duldelijk la, la op allnkse irijze
In feite el lang een rode diotatuur in ons land gevestlgd en ulteindelijk zullen
niet alleen vlj, maar alle democratisohe kraohten in onae samenleving daar het
slaohtoffer van vorden. De fanatieke sohreetmpartijen op een vergadering van de
YVD eind 1972 in Amsterdam en het onmogelijk maken van een CDA-bijeenkomat in Nijmegen tijdens de verkiezlngsoampagnea van dlt jaar geven duldelijk aan, iraar het
zo in de toekomst onherroepelijk naar toe gaat. Wij volksnationalisten zullen met
deze ondemooratlsohe ontvikkellng geen genoegen nemea en nooit en te nimmer zullen
irij afstand doen van onve grondreohten. Volksnationalisten zijn van nature uitermate ordelievende, gedulllge en vreedzame mensen, maar als het om hun ideal en gaat
onverzettelijke doorzetters* Eens zal ons geduld ultgeput zijn en zullen irij onze
gluiperige tegenstanders hard en doeltreffend met gelijke munt terugbetalen. Zoals
dat tegeniraordig heet, zal eaoalatie onvermijdelijk zijn. De veroorzakers zijn de
linkse kraohten die hun vreemde opvattingen over demooratie voorlopig nog alleen
op ons toepassen. Het moet niet uitgesloten vorden geaoht, dat er de komende jaren
op deze vijze doden gaan vailen. In Arnhem is het vat dit betreft een dubbeltje op
zijn kant geveest. Wij doen daarom een dringend beroep op de verantvoordelijke au~
toriteiten en de verkelljk demooratisoh gezinde politieke maohthebbers in ona land
In te grljpen en er voor te zorgen, dat de Nederlandse Volks-Unie in de toekomst
evenals alle andere politleke partijen ongestoord besloten en openbare vergaderlrvgen kan houden.
z.a.z«

Er is geen enkel land in West-Buropa vaar burgemeestera reohtse groeperingen
verbieden bijeenkomsten te houden of hen en zaalhouders politiebesoherming onthouden. In West-Duitsland, in Engeland, in Belgie1 en in Frankrijk ranselen leden
van de Orde Dienst van rechtse partijen gezamenlijk met de politie linkse ordeverstoorders de straat af en zo hoort het ook, Demooratie is alleen zinvol, ale
het reoht cft'Vdjb meningsuiting en het recht op vergadering voor iedereen gehandhaafd vordt en aij die deze reohten aantasten, desnoods met geweld tot de orde
vordengeroepen.
Helaas blijven bijna altijd de irerkelijk verantHoordelijken bij dergelijke gelegenheden buiten schot en zijn anderen het slaohtoffer, eoals onlangs bij de
gijzelingsaotie bij Glimmen. Hier vonden twee Nederlanders en »es Ztdd-Molukkers
de dood, terwijl de veroorzakers nog als redder des vaderlands warden gevierd.
Er zijn aanwijzingen, dat het deze keer irellioht anders gaat. Bij de BVU is een
anonleme melding binnengekomen, dat in Nederland een illegale groep is gevormd
Bonder de naaj|Jl6j_die de politieke ontirikkeling naunkevtig volgt en indien nodig
ver zal gaan tot liquidatie van de aanstiohters en opstokers op de aohtergrond,
die de demooratie met voeten treden. Gedacht irordt aan leidende figuren van de
PSF, de CPU en vooral de Parti j van de Arbeid, zoals Den Uyly Van der Ploeg, Costo en dergelijke. Uissohien gaat dan to oh nog het oude word in vervulling, dat
vie geweld oproept uiteindelijk zelf aan dat geweld te gronde zal gaan.
Hoevel irij vinden, dat de linkse anti-demooraten een dergelijk onheil aan
ziohzelf te danken hebben en dat het verdwijnen van bovengenoemde figuren be. alist geen Verlies eal zijn voor ons volk, aohten wij het to oh onze plicht de
justitiele autoriteiten op de hoogte te stellen van het bestaan van deze illegale groepering. Een exemplaar van deze bekendmaking zal derhalve naar het ministerie van justitie irorden gezonden. Wij gel oven eveznrel niet, dat de BV3) dergelijke terreur-aoties sal vet en te voorkomen. De gijzelingsaoties van de Zuid-MoIvkkers zijn daar het bewijs voor* Het moet bovendien uitgealoten vorden geaohtt
dat de politie in staat is een groep van een paar duizend bonzen van de PvdA, de
OPH, de PSP en dergelijke groeperingen doeltreffend gedtxrehde jaren tegen aanalagen te besohermen. Net het oog hierop is het mogelijk het beste, dat de vel-denkende en eoht demooratisohe invloedrijke personen in onze samenleving de rode
dictators dwingen om ook aan een hen onvelgevallige groepering als de Nederlandse Volks-Unie haar demooratisohe grondreohten te iraarborgen. Als dan de politie
so nodig de straat sohoonveegt van linkse rellensohoppers, sal in de vergaderruimte zelf de Ordedienst van de WU er wel voor aorgen, dat de orde wordt gehandhaafd,
Joop CTLimmerveen,
Voorzitter van de DVTJ.
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Op donderdag 21 J\ili 1977 te + 21.00 our word in
het "GesprekscentrBB", afdeling Socrates SocISteit in de
Douwes Dekkerstraat 13-15 in Amsterdam een b«sloten rergadering Tan de Hederlandse Volksunie gehouden.
Theva ran deze arond was BelgiS's feestdag. Nederland* rovwdag (zie bijlage I).
Aanvezig varen circa 33 personen, vaaronder 10ft
Belgen.
De narolgende bekende personen werden opgeaerkt.:
Jonan G. GL1MHIRVEKN
(14-11-1928);

Als eerste spreker trad op Roeland RAES. HiJ sprak
in zijn kvaliteit als rice-roorzitter H.V.U. en roorzitter "Voorpost" (Zie bijlage I).
RAES sprak over de hedendaagse Belgische politick
en de geringe rol die zijn parti3 daarin speelt. Zijn betoog was enigszins aoeilijk te rolgen l.r.n. de taal en
de ingevikkeldheid der Belgische politiek.
- Hierna 200 A 03
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VERVOLGBLAD Nr. 1

Hierna sprak Edwin TROTTERS. Deze heeft kennelijk
een nieuwe groep g9Tomd en is ait de aoederpartij gestapt. De hierdoor gerezen yrobleaen traehtte hij uit de
doeken te doen. Ult ziJn speech bleek dat hij geen politieke TTiend ran genoende Reeland RAES was.
Na de pauze trad als 3e spreker GLIHHERVEEN op.
Hi3 ging in op de z.i. roor de N.Y.U. teleurstel
lende rerkiezingsresultaten van »ei J.I.
Als central* oorzaken noeade hlj:
a. Veel aensen dachten dat him stesi rerloren ging oadat
de N.V.U. toch geen kaaerzetel zou krijgen.
b. De partij beschikte orer te weinig financifle aiddele
Hierdoor verden te weinig stencils rcrspreid en pamfletten geplakt.
c« Yelgens hem is het oaroepbestel rerzlekt, waardoor de
•linkse* partijen zieh beter konden presenteren dan d
•rechtse*.
Ti jdens de rerkiezingea zouden in Den Haag 3000
paafletten rerspreid zijn.
Als nieuwe verkiezingen noodzakelijk zoaden zijn
dan is er tenainste f. 20.000.— in de partiJkaa. leaand
heeft zich n.l. voor dit bedrag garant gesteld. Voorwaar
de zou echter wel zijn, dat partijleden aaandelijks bijdragen • tort en, die reelrouden bedragen van f. 25. —»
a.i.r. een nader te bepalen tijdstip. Binnenkort zal e.«
in "¥ij Nederland* nader worden uitgewerkt.
GLXMHERVEEN sprak zijn waardering uit oatrent he
feit dat de Molukkers, die bid de laatste treinkaping wa
ren doodgeschoten, als helden werden vereerd. De lotsver
bondenheid en solidariteit binnen de berolkingsgroep spa
hea sterk aan.
Te ± 24.00 uur werd de rergadering besloten.
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De Raad van Bestuur van de Nederlandse Yolks—Uhie nodigt
U uit tot het bijmmen van sen bealoten vergadering in
Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam, Warmoesstraat nabij
de Bam, te houden op donderdag 21 jiali 1977 om 20. CX) uur»
ter herdenking van de noodlottige soheurine van het Rijk
der Nederlandan in 1830.
Het motto van de«e avond is: "Belgie'a feestdag, Nederlanda roxiwdag".
Sprekers zijnt Joop Glimnezveen (Toorzitter B7U)
Roeland Raes (vioe-voorzitter MTU en
Voorzitter "VOOBP03rtt)
Edwin Trviyena (Toorzitter HationalisiiBoli*
Studenten Vereniging Antirerpenj •
Toegang Tiitsltdtend op vertoon van deze xdtnodigingf Intro*
duotie toegestaanl

Amsterdam 11 juli 1977
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. GLIMMERVEEN en de pers*

Vooral naar aanleiding van de rel rond de vergctdering in
Krasnapolsky van 21-7-1977 zijn door Joop GLIMMERVEEN (1^-11-28)
verklaringen afgelegd tegenover diverse persorganen. Deze verklaringen hielden in dat de NVU nu genoeg heeft van de taktiek
van links om vergaderingen te verhinderen. In e&n interview heeft
hij zelfs gezegd dat de NVU reeds over een geheim commando beschikte, dat, indien modig, tegenstanders afstraft* Dit commando
zou met C-6 aangeduid worden*
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Viering Nationale Onafhankelijkheids/Belgie.
Op 21-7-77 ward in Amsterdam door leden van de NVU een bijeenkomst
georgqniseerd ter herdenking van de Nationale Onafhankelijkheidsdag
in Belgie".
De bijeenkomst was geplanned in een van de zalen van hotel Krasnapo
sky, maar dit gegeven was blijkbaar bitgelekt. Er versoheen namelij
een bericht over de "bijeenkomst in de Waarheid waarna de loco-burge
meester van de hoofdatad kontakt opnam met de direktie van Krasnapo
sky.
Bind van net liedje was dat de zaalhuur aan de NVU werd opgezegd,
De NVU—leiding vond echter een andere zaal, te weten de sooiBteit
Socrates in Amsterdam*
Zo waren dan toch zo'n 40 personen in 'Socrates* aanwezig teneinde
herdenking bij te wonen, Opgemerkt werden de volgende personen;
GIJKMERVEEN, Johan G. (14-11-28)

Hoofdspreker op de bijeenkomst was uiteraard Joop GfLH^KERVlER, terv
e.e»a. werd voorgezeten door
Enkele losse "bijzonderheden:
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verklaarde in zijn rede tevens dat alle vrienden van
— waaronder dus
- uit de partij zullen worden gegooid.

Aan de provinoiale statenverkiezingen wordt door de NVU. niet deelgei
Redenen hiertoe: Te weinig geld, te hoge kiesdrempel, te weinig kanc
ten.
Aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt alleen deelgenomen in R'dam,
dam en Den Haag, mits er een goede propaganda gevoerd kan worden*
Tijdens de vergadering deden zich geen incidenten voor. Voorzitter
hamerde omstreeks 23»30 de vergadering af»

Het door de leiding van Krasnapolsky genomen besluit niet aan de KVl
te verhuren was voor GLIMMEKVEEN aanleiding een bekendmaking te schi
ven over het gebeuren.

u
200 AM

