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De inhoud van de bovenvermelde artikelen hoeft
niet in overeenstemming te zijn met de mening
van de redactie en is voor verantwoordelijkheid
van de schrijver.

Zaterdag 26 maart 2011 demonstratie: STOP DE MULTICULTURELE TERREUR! STOP IMMIGRATIE NU!
Met verschillende sprekers uit binnen- en
buitenland die duidelijk maken wat gevolgen zijn in hun land van de multiculturele
terreur.
Wij komen met duidelijke uitvoerbare
plannen om een einde te maken multiculturele terreur!
Zorg dat je erbij bent, deze demonstratie
mag je niet missen! Meer info op onze
internetpagina: www.nvu.info
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ende bereidheid is om naar demonstraties te gaan in Duitsland zoals onze partijsecretaris Ivo Pastoor duidelijk laat zien in
zijn artikelen over de NVU-deelname aan
de demonstraties in Aken, Remagen en
Hamm. Hoofdordedienst Olav Schollaardt
is vaak de organisator van het mobiliseren van de partijleden die meegaan naar
demonstraties in Duitsland of Vlaanderen.
Helaas kunnen we niet over alle demonstraties een verslag schrijven want onze
activisten zijn haast iedere week wel te
vinden bij een demonstratie in Duitsland.
In dit partijblad is een boeiend artikel te
lezen over de blanke boeren in Zuid-Afrika
geschreven door Gerard Bruins, kringleider Overijssel en secretaris van het GJN.

Volksgenoten,
Voor jullie ligt het nieuwe partijblad in full
colour. De eerste rechts-radicale partij die
op de markt komt met een full colour partijblad (naast onze zelfklevers, posters en
folders). Het is nu voorzien met kleurenfoto’s, 2 kolommen. Wel is het aantal pagina’s teruggebracht van 32 naar 24. En
de nieuwe jaarlijkse contributie is verhoogd naar 50 euro per jaar.

Geert Wilders of liever Geert de Zwijger
heeft tijdens zijn rechtszaak zich beroepen op zijn zwijgrecht. Hij verschuilde zich
achter zijn joodse advocaat Moskowiecz.
Deze rechtszaak moet over omdat de
rechter het niet toestond de arabist Hans
Jansen als getuige te horen. Een tweede
wrakingverzoek van de advocaat van Wilders werd gehonoreerd en nu kan het hele circus over. Wij hebben als rechtsradicalen heel wat rechtszaken over ons
heen gekregen, maar nog nooit zijn wij
met die fluwelen handschoenen aangepakt zoals met Wilders het geval is. Nooit
hebben onze advocaten een verdediging
gevoerd van 14 uur en duurden onze
rechtszaken langer dan 1 dag, hooguit 2
uur. Het lieverdje van de pers Wilders, is
feitelijk de Zonnekoning van dit kabinet.
We zullen onze volksgenoten ervan moeten overtuigen dat deze Zonnekoning de
integratie in een hogere versnelling gaat
plaatsen i.p.v. segregatie en daarna massale remigratie. Tijd voor de NVU om zich
nog scherper te onderscheiden van deze
zionist en islambasher. Voor onze partij is
er nog voldoende werk te doen. Niet inslapen en denken dat Wilders iets gaat
bereiken behalve een status als filmster
vanwege zijn bekendheid. Momenteel
struikelen we over berichten in de pers
van PVV-ers met losse handjes. Lucassen

De nieuwe regering CDA, VVD met gedoogsteun van de PVV is bezig met een
keihard liberaal beleid. Het beleid is gericht om de rijkere Nederlanders te ontzien en vooral de armere Nederlanders te
treffen met hun bezuinigingsmaatregelen
t.g.v. de economische crisis.
Met de NVU gaat het voor de rest goed
als politieke partij kan ik jullie mededelen.
De partij profiteert momenteel van het
“rechtsere” klimaat in ons land. Het is
voor mensen eenvoudiger om lid te worden van onze partij door deze rechtse regering. En dit merken wij ook door de ledenstijging de laatste maanden.
De afgelopen hebben we weer een aantal
nieuwe kringleiders geïnstalleerd die het
werk voor de partij naar eer en geweten
gaan uitvoeren in hun kieskring.
Belangrijk om te zien is dat er een groei-
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is het zoveelste PVV-Kamerlid, dat in opspraak raakt vanwege geweld of bedreiging. Hero Brinkman en Marcial Hernandez gingen hem voor. Brinkman sloeg een
barman van sociëteit Nieuwspoort die
hem weigerde nog langer drank te schenken. En Hernandez is aangehouden wegens het uitdelen van een kopstoot in een
café. Het in opspraak geraakte PVVKamerlid James Sharpe heeft besloten
zijn Kamerzetel op te geven. Hij heeft
twee jaar lang recht op wachtgeld, dat
meldt het AD. Als hij in die periode geen
andere inkomsten heeft, ontvangt hij in
totaal ruim 135.000 euro bruto. Sharpe
nam zijn besluit op de dag dat het AD
hem confronteerde met het verhaal van
een ex-vriendin die jaren zou hebben geleden onder zijn terreur. Sharpe zou haar
geestelijk en lichamelijk hebben mishandeld. Eerder kwam Sharpe al onder vuur
te liggen omdat hij als directeur verantwoordelijk was van een Hongaars telecombedrijf dat torenhoge boetes kreeg
voor het misleiden van consumenten.
Momenteel is het even prijsschieten op
de PVV en dat doet even denken hoe de
centrumstroming werd aangepakt door
de systeempers in de jaren ’9:!

punten anders moet.
Het is weer feest in de tent van Groen
Links. Rene Danen en Mohammed Rabbae liggen onder vuur bij Femke Halsema
en Tofik Dibi wegens hun pogingen om de
vrijheid van meningsuiting te snoeren van
Wilders gezien hun aangiftes en bemoeienissen in het “politieke proces” van Wilders. René Roemersma, die in hoger beroep grotendeels werd vrijgesproken voor
betrokkenheid bij RaRa-acties tegen onder meer Makro, vond de eerste Makrobrand in september 1985 "geslaagd." Hij
zei dat in het programma Andere Tijden.
"Ik was voor geweld", aldus Roemersma in
het programma. Tja, gek he dat wij niet
staan te kijken van dit soort uitspraken.De
nog maar net teruggekeerde PvdAstadsdeelvoorzitter Fatima Elatik werd
dinsdag meteen weer ter verantwoording
geroepen door de oppositiepartijen in de
deelraad van Oost. Elatik rijdt namelijk in
een auto die door het stadsdeel voor onbepaalde tijd is gehuurd. Daarnaast declareerde ze een taxirit naar Nijmegen
van 450 euro. De oppositiepartijen in de
deelgemeente wilden weten waarom ze
geen gebruik maakt van dienstauto's, die
het stadsdeel ter beschikking heeft. Volgens de regionale zender AT5 wilde Elatik
op de vragen geen antwoord geven omdat haar handelen te maken zou hebben
met beveiligingszaken.

De AIVD spreekt het verlangen uit dat er
nog meer onenigheid binnen extreemrechts komt. Dus daarmee geeft ze indirect aan dat de AIVD zelf mee roert in dit
potje, ondanks hun “brute pogingen” tevergeefs. De AIVD is een politiek instrument wat tendentieuze en politieke gekleurde rapportages schrijft om de huidige machthebbers te dienen. Amerika
heeft de CIA, de USSR had de KGB, DDR
de Stasi en wij hebben de AIVD. De NVU
zal met zoveel als mogelijk verschillende
organisaties op de rechts-radicale flank
blijven samenwerken. Nieuwe samenwerkingsverbanden sluiten wij dan ook niet
uit.

We moesten toch nog even lachen over
de oproep van Florens van der Kooi van
de Voorpost op radio Rapaille (Tim
Mudde's radiostation) om naar de demonstratie te gaan van de DDL afgelopen
30 oktober. Deze enorme afgang van een
paar demonstranten zal nog lang blijven
nagalmen in rechts-radicaal Nederland.
Het is duidelijk dat voor velen hun politieke
revolutie is voltooid met de 24 zetels van
de PVV. Echter, deze huidige rechtse reactionaire politiek zal de NVU straks veel
nieuwe stemmers en leden gaan opleveren! De broer van Florens, Ben van der
Kooi, volgde trouw de oproep van zijn
broer en werd door de ordedienst van de
zionisten van de DDL weggestuurd. Hoezo
een afgewezen politieke liefdesrelatie tussen Voorpost en de DDL?

Het jaar 2010 gaan we afsluiten met het
gegeven dat we in dit jaar weer een hoop
nieuwe ervaringen hebben opgedaan. De
NVU heeft goed geleerd van de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen en de werkgroep beeldvorming heeft goed geadviseerd en aangevoeld dat het op sommige
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ten hield een vurig betoog voor de Amerikaanse ambassade.

Handen af van onze AOW! 65 blijft 65!
Tegen de bezuinigingsplannen van kabinet Rutte-Verhagen waardoor onze
koopkracht verder onder druk komt te
staan! Op zaterdag 30 oktober ging
de NVU de straat op om te demonstreren in Den Haag tegen de gepresenteerde bezuinigingsplannen van het
kabinet Rutte-Verhagen.

Ook refereerde hij hoe het eraan toe ging
in Frankrijk waar de Fransen veel heviger
demonstreerden tegen de gepresenteerde bezuinigingsplannen dan hier in Nederland het geval is.
Op plein 1813 sprak de NVU-voorzitter
Constant Kusters waarin hij de verschillende regeringen hekelde hoe zij de
rechts-radicale partijen in het verleden
altijd hebben bestreden en voormannen
zoals Glimmerveen in de jaren ’7: en
Janmaat in de jaren ’8: nooit de kans
hebben gekregen om echt gebruik te maken van het vrije woord zoals met Wilders
nu wel het geval is.

Ongeveer 60 activisten waren aanwezig
bij deze demonstratie die op dezelfde dag
viel als de zogenaamde EDL of DDL demonstratie in Amsterdam (pro-Wilders
demonstratie), waar maar 20 mensen op
af kwamen. Dit is voor organisator Bert
Janssen van de DDL een enorme flop. Hij
had op 1200 man gerekend en had daarvoor speciaal het Museumplein gekozen
en werd nu voor joker gezet op een grasveldje op een industrieterrein in Amsterdam.

Rechts-radicale voormannen werden wel
veroordeeld voor hun uitlatingen met boetes, gevangenisstraffen en destijds beroepsverboden en zelfs een partijverbod
te denken aan CP’86.

Om 13:15 uur begon onze demonstratie
op het Malieveld naast de poffertjeskraam. Alwin Walther van de vrije krach-
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De NVU bestaat in 2011 al weer 40 jaar
en in al die jaren hebben wij altijd gewezen
op de kwalijke gevolgen van massaimmigratie en het gevoerde asielbeleid.
Gehele steden zijn nu aan het verkleuren
en de Nederlandse bevolking vlucht vaak
deze steden uit en gaat wonen in blankere
gemeentes of dorpen.

over zich heen komen en is niet bereid om
ergens voor te strijden. De Nederlandse
bevolking heeft het of nog te goed om de
straat massaal op te gaan of laat alleen
maar hun stem stiekem horen in het
stemhokje en kruist geheimzinnig de PVV
aan, de partij die de problemen totaal niet
oplost. Want het gaat niet om religie (zoals de Islam-bashers van de PVV), maar
om ras, volk en vaderland! In plaats van
60 mannen en vrouwen die wel bereid
waren om op zaterdag 30 oktober mee
te demonstreren had het hele Malieveld
vol moeten staan van burgers die ontevreden waren over de aangekondigde bezuinigingsplannen. Er had een volk moeten
staan om ons te steunen! Deze bevolking
krijgt wat het verdiend en daarbij hoort de
volksvertegenwoordiging die ze kiezen! Dit
systeem heeft geen fout, dit systeem is de
fout! Verschillende kranten hebben onze
actie opgemerkt en over geschreven deze
vermeldingen staan bij de rubriek opmerkelijk.

Nederland kan een hoop geld bezuinigingen door echt de grenzen te sluiten voor
immigranten en asielzoekers. Door criminele vreemdelingen na hun gevangenisstraf uit te hebben gezeten, echt te laten
terugkeren naar hun land van herkomst.
En geen deelname meer van zogenaamde
vredesmissies van ons leger in Irak of Afghanistan wat een hoop geld en mensenlevens kost.
Dat in Nederland de AOW-leeftijd verhoogd gaat worden van 65 naar waarschijnlijk 66 en de weerstand, daartegen
zo gering is van de bevolking, geeft precies aan wat de bevolking geworden is. De
Nederlandse bevolking laat alles maar

Constant Kusters.
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problemen, waar de toenmalige politiek
absoluut geen oplossing voor had. ‘Men
stond erbij en keek ernaar’. Dit was ook in
de jaren dat Pim Fortuyn zijn opwachting
maakte in de politiek. Deze man had frisse
ideeën en wist deze op een heldere manier te formuleren. De afloop van Fortuyn
is echter algemeen bekend en de moord
op deze belangrijke man maakte op mij
veel indruk. Na veel lezen en praten deed
ik mijn intrede in de NVU en dat nu nog
steeds zo veel mogelijk strijdend voor het
Nederlandse volk, dat helaas zo zwaar
onder vuur ligt. Ook in mijn eigen omgeving moeten veel te veel gezinnen naar de
voedselbanken, omdat zij anders simpelweg geen eten of drinken hebben. Naar
mijn mening dient in ieder huishouden minimaal één persoon werkzaam te zijn.
Wanneer dit even niet kan, moet de overheid zorgen voor een goede uitkering. Deze is nu veel te laag! Waar het Nederlandse volk stelselmatig achtergesteld
wordt door onze machthebbers, krijgen
immigranten een voorkeursbehandeling.
Men krijgt eerder een baan vanwege de
zogenaamde ‘positieve discriminatie’ en in

Op 4 september 2010 ben ik tijdens
het NVU ledencongres unaniem verkozen tot secretaris van deze prachtige
partij. Eerdere ervaring in het politieke speelveld heb ik opgedaan als activist (sinds 2003), als voorzitter van
de jeugdafdeling (sinds 2006), als
kringleider voor de mooie provincie
Limburg (sinds 2008) en als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van Heerlen in 2010.
Geboren ben ik op 15 maart 1987 te
Heerlen maar woon al mijn hele leven in
Hoensbroek. Na het behalen van mijn
HAVO-diploma heb ik enkele jaren aan de
lerarenopleiding te Sittard gestudeerd.
Momenteel ben ik zelfstandig ondernemer. In mijn vrije tijd die ik overigens weinig heb, ga ik graag naar het café voor
een potje biljart en een gezellige avond.
Verder lees ik veel, vooral over historische
onderwerpen. Tijdens mijn jaren op de
middelbare school kreeg mijn politieke
gedachtegoed vorm. Zowel op televisie als
ook in het dagelijks leven zag ik alledaagse
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extreme gevallen worden Nederlanders
zelfs ontslagen, omdat veel werkgevers
verplicht zijn om een bepaald percentage
allochtonen in dienst te hebben! Daar
bovenop staan de grenzen voor goedkope
Oost-Europese arbeiders wagenwijd open.
GroenLinks wil in Limburg zelfs extra
asielzoekers opnemen om de vergrijzing
tegen te gaan! Men gaat hierbij totaal
voorbij aan het feit, dat allochtonen ons
handenvol geld kosten en dat ze tevens
vele malen vaker vertegenwoordigd zijn in
de criminaliteit! Nederland is snel toe aan
een immigratiestop en een uitzetting van
criminele allochtonen! Voor de zwaarste
misdaden, zoals moord of pedofilie mag
de doodstraf weer ingevoerd worden! Een
betere leefomgeving begint in je eigen regio. In 2006 heb ik met verschillende
‘linkse’ groeperingen gedemonstreerd
tegen de kap van zes hectare bos in
Schinveld ten behoeve van een NAVOvliegbasis. In 2008 heeft de NVU na een
grootschalige actie de vestiging van een
asielzoekersschool in Hoensbroek voorkomen. Het is wel duidelijk, dat wij geen
zetels nodig hebben om belangrijke politieke doelstellingen te bereiken! Als partijsecretaris zal ik zo veel mogelijk aandacht
besteden aan het verder professionaliseren en uitbreiden van de partij. De toekomst is aan ons en ik ben blij deel uit te
maken van Neerlands’ meest radicale
partij
sinds
1971!

Beste Partijgenoten,
Mij naam is Rick Pakvis, geboren op 22
maart 1982 te Delft. Mijn hele leven
woon ik in de gemeente Westland samen
met mijn vriendin en twee prachtige kinderen. Mijn hobby’s zijn darten, vissen,
autorijden en af en toe een museum bezoeken. Mijn lidmaatschap is gekomen na
jaren van wikken en wegen of ik wel of niet
actief wil deelnemen om iets te kunnen
doen voor mijn volk en vaderland. Na enige tijd heb ik eindelijk de spreekwoordelijke knoop doorgehakt en ben lid geworden
van de NVU. Dit omdat ik denk dat de
NVU de enige echte volkspartij van Nederland is die iets kan doen aan de multiculti
samenleving en op sociaal vlak ben ik het
eens met plannen om de zorg in te sluiten
in het belastingstelsel en dus afschaffing
van de eigen bijdrage. En er zijn meer dingen die veranderen moeten en daarom
heb ik besloten om mijzelf actiever in te
gaan zetten binnen de partij. Als eerste
stap heb ik mij vrijwillig aangemeld voor
het kringleiderschap van kiesdistrict Dordrecht. Deze taak zal ik naar eer en geweten uitvoeren.

Zondag 25 januari
2009 waren de
NVU-ers
Boerboom, Pastoor en
Kusters te zien als
tafelgast in een
talkshow van Sophie Hilbrandt. Deze DVD is te koop
in de partijwinkel
voor 7 euro incl.
verzendkosten.

Voor volk en Vaderland,

Hoensbroek, 3 oktober 2010.
Ivo Pastoor.
secretaris@nvu.info

Rick Pakvis.
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decor geplaatst. Hij werd op een aangekochte ranch als gelovige cowboy neergezet. Zo moest hij als 'echte Amerikaan'
zeker gaan winnen van de Democratische
kandidaten Al Gore en later John Kerry.
Inmiddels is de ranch al lang en breed
verkocht en woont Bush gewoon weer in
Dallas, zoals voor zijn presidentschap.''

NVU protesteert tegen bezuinigingen
De Nederlandse Volks-Unie heeft in Den
Haag geprotesteerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte. Zo''n
zeventig mensen deden mee. Volgens de
extreemrechtse partij heeft Geert Wilders zijn kiezers een fopspeen voorgehouden omdat de tweedeling tussen arm
en rijk door de bezuinigingen nog groter
zou worden. De demonstranten liepen van
het Korte Voorhout naar de Koninginnegracht. Daarbij deden zich geen incidenten voor.

George W. Bush zegt in zijn boek dat hij
nog steeds achter zijn beslissing staat
om Irak in 2003 binnen te vallen vanwege de aanwezigheid van massavernietigingswapens, die er niet bleken te zijn.
Hoe ziet u dit?
,,De echte redenen hebben te maken met
macht en geld, zowel uit publiek belang als
privébelang. Zo heeft Bush zich privé eens
laten ontvallen dat een presidentschap
pas wat voorstelt met een succesvolle
oorlog! Verder heeft zowel Irak als Afghanistan veel delfstoffen. Hetzelfde geldt
voor Nederland, dat vroeger al kolonies
leeghaalde en dat nu doet via het bedrijfsleven. Zo werkt macht.''

Stadsomroep Den Haag*-*Nieuwsbericht

'Niet president, maar elite bestuurt de
VS'
De Amerikaanse onderzoeksjournalist
Russ Baker, die onder meer publiceerde in
The New York Times en het Duitse tijdschrift Der Spiegel, schreef een boek over
de familie Bush. Hieronder volgen vijf vragen over Bakers boek Family of Secrets,
naar aanleiding van de publicatie van de
memoires van oud-president George W.
Bush, dinsdag, onder de titel Decision
Points.

Waarom meldden grote nieuwsorganisaties als CNN dit niet?
,,Mainstream media hier verslaan het dagelijkse nieuws en doen geen diepgravend
onderzoek naar het grote geheel. Het is
zo dat alles wat we weten een conventioneel verhaal is totdat iemand nieuw conventioneel materiaal vindt waardoor het
verhaal verandert. Ik ben een zogezegd
forensisch onderzoek gestart en stapje
voor stapje gaan graven en onderzoeken.
Dit is gebruikelijk in de archeologie en wetenschap, dus waarom niet in de geschiedenis en journalistiek.''

Waarom schreef u een boek over de
familie Bush?
,,Ik wilde uitzoeken wat de beweegredenen
zijn van de familie Bush, die zo controversieel en verwoestend is geweest voor het
algemeen belang. Daarbij stuitte ik op duizenden nieuwe feiten, waaruit blijkt dat
niet de president maar een machtige elite
de Verenigde Staten bestuurt. De familie
Bush is deel van dit netwerk van onder
meer bankiers, inlichtingendiensten, olieconcerns en militaire kopstukken. Deze
elite creëerde presidentschappen. En nog
steeds.''

Neigt uw boek niet naar een complottheorie?
,,Deze term wordt vooral gebruikt door
mensen die niet willen dat bepaalde informatie en uitleg boven water komt, ondanks de feiten.''
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/5
30223/2010/11/07/Niet-president-maar-elite-bestuurt-deVS.dhtml

Noemt u eens een voorbeeld?
,,De elite wilde Bush junior als nieuwe
president, dus werd hij als een pop in een

Sam Pormes steunt Mohamed Rabbae
Dat oud-lijsttrekker Mohamed Rabbae deze
week zijn lidmaatschap van GroenLinks op-
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zegde, is ook het in noorden van Nederland
niet ongemerkt voorbij gegaan. OudGroenLinks-senator en Asser afdelingsvoorzitter Sam Pormes heeft zelfs zijn
steun uitgesproken voor zijn opgestapte
partijgenoot.
Rabbae heeft zijn lidmaatschap opgezegd,
wegens een conflict binnen GroenLinks
vanwege het proces tegen PVV-leider
Geert Wilders.

,,De problemen rondom het immigratieprobleem en aanverwante vormen van
criminaliteit daaromheen, willen wij voorkomen door alle illegale, criminele en
werkloze vreemdelingen Nederland uit te
zetten."
Volgens Kusters wordt met deze 'duidelijke' taal en doelstelling veel geld voor debatten en onderzoek bespaard. ,,De Nederlandse bevolking voelt zich een stuk
veiliger wanneer buitenlandse criminelen
na veroordeling van hun gevangenisstraf
terugkeren naar het land van herkomst.
Ons land wordt daardoor weer leefbaarder en de straten en de wijken veiliger.
Gouda en Ede zijn voorbeelden van twee
steden waar vooral een kleine groep Marokkanen hele wijken terroriseren."

Geroyeerd
Rabbae krijgt nu bijval van de man die in
2006 geroyeerd werd als Eerste Kamerlid vanwege zijn training in een Palestijns
"terroristentrainingskamp" in Jemen. Bovendien werd Sam Pormes in de jaren
tachtig en negentig geschaduwd door de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), onder meer vanwege zijn
betrokkenheid bij Molukse terreuracties,
zoals de treinkaping bij De Punt in 1977.

Het is niet voor het eerst dat een rechtsradicale groep zijn pijlen richt op Ede. Eerder dit najaar riep Voorpost Edenaren op
zich te mobiliseren tegen allochtone probleemjeugd.

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2010/11/
sam_pormes_steunt_mohamed_rabb.html

NVU: Marokkanen ontmoeten niet
verplichten

http://www.veenendaalsekrant.nl/

EDE - Geen assimilatie of immigratie,
maar remigratie. Terwijl gemeente Ede
plannetjes ontvouwt om autochtonen en
allochtonen met elkaar in contact te
brengen, toetert de rechtsradicale partij Nederlandse Volks-Unie nog eens
haar eigen ideeën rond.

Martin van Meurs zit vast wegens
kinderporno
ARNHEM - De 59-jarige Arnhemmer die
dinsdag is opgepakt wegens het in bezit
hebben en verspreiden van kinderporno,
is het gemeenteraadslid Martin van
Meurs (Pro Arnhem).. Bij de verdachte
was in augustus een huiszoeking gedaan
na een tip van een fotozaak. Bij dat onderzoek was toen 'een aanzienlijke hoeveelheid' kinderporno aangetroffen op computers en cd's.

De NVU zegt tegen het plan van gemeente Ede te zijn om autochtone jongeren
,,verplicht" te laten assimileren met allochtonen. Ede overweegt jaarlijks een
maatschappelijk debat op poten te zetten,
dat is bedoeld voor zowel autochtone als
allochtone jongeren en onder andere xenofobe gevoelens bij die laatste groep
moet wegnemen. Het idee is een uitvloeisel van het rapport 'Eigenheid of eigenzinnigheid', over de groeiende tegenstellingen tussen radicaliserende jeugd in probleemwijk Veldhuizen-A en jongeren in
(met name) het buitengebied.

Waarom de arrestatie nu pas heeft
plaatsgevonden, is onduidelijk. Martin van
Meurs is een van de bekendste Arnhemse politici van de afgelopen dertig jaar.
Van 1982 tot 1990 was hij wethouder
voor de PvdA. Hij gold als iemand die regeerde met ijzeren vuist. Tegenstanders
noemden hem de 'rode ayatolla'.

Partijleider Constant Kusters van de NVU
ziet de oplossing in een 'grenzendichtpolitiek' en 'totale' asielzoekerstop.

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/7702477
/Martin-van-Meurs-zit-vast-wegens-kinderporno.ece
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Het is geen geheim dat deze partij geen
partijleden heeft en alleen maar stemmers die het liefst anoniem opereren
vanaf hun pc.
Met zijn 24 Kamerzetels geeft Wilders
gedoogsteun steun aan de CDA en VVD
regering van premier Mark Rutte. Ze
hebben net een Kamermeerderheid van
76 zetels.

PVV het vreemdelingen vraagstuk niet
oplossen. Men zet in op geforceerde integratie en niet (zoals de NVU wil) op tijdelijke segregatie en daarna massale remigratie.

Wilders zijn uitgesproken liefde voor de
staat Israël (en Israëlische vrouwen) keert
ook telkens weer terug in allerlei uitspraken.
Dat Wilders rijke geldschieters heeft in
Amerika en Israël met een joodse achtergrond, is ook bekend.

De PVV is gewoon een systeempartij die
dankbaar gebruik maakt van antibuitenlanders stemming. De LPF stemmers en nog wat andere proteststemmers zijn erop af gekomen en zullen net
zo snel als zwaluwen het PVV nest weer
uitvliegen bij het uitblijven van het gewenste resultaat. De PVV is niet met de NVU
te vergelijken; ze behandelen gedeeltelijk
het vreemdelingenvraagstuk zoals wij dit
doen maar voor de rest is het totaal niet
te vergelijken met onze wereldbeschouwelijke overtuiging. Men zal een Wilders
nooit de woorden horen zeggen dat Nederland blank en veilig moet worden of
Nederland voor de Nederlanders of eigen
volk eerst! De PVV is een ijsbreker die het
politieke landschap op een nog niet eerder vertoonde manier opschudt. Wij van
de NVU hebben nog een prachtige toekomst voor ons liggen en moet ons niet
van de wijs laten brengen door deze zionist en vriend van Israël. Laat Wilders
maar echte regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen. Eens kijken hoeveel zetels hij dan over houdt!

Wilders is gewoon een VVD plus partij, hij
houdt de mensen gewoon een fopspeen
voor. Hij lost helemaal niets op inzake het
vreemdelingenbeleid. Wanneer de kiezers
eenmaal de gevolgen beginnen te merken
van de aankomende bezuinigingen, dan
zullen ze de 2e keer wel nadenken. 18 miljard moet er bezuinigd worden.
Wilders is een zionist en een liberaal die
alleen maar denkt aan de portemonnee
van de rijke Nederlanders. De zorgtoeslag
en huurtoeslag gaan omlaag. De eigenbijdrage in de zorg gaat hoger worden. En
alle maatregelen die men wil treffen op
het gebied van het vreemdelingenbeleid
lopen spaak, vanwege de EU-regels.
De spindoctors van Geert proberen in
Henk en Ingrid taal het rechtspopulisme
bij te brengen. Maar feitelijk kan en wil de
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Alert-fotografen aanwezig op kraakdemo
Op zaterdag 30 oktober 2010 was deze
links-fascist aanwezig op onze NVU demonstratie als huisfotograaf van het
kraakblad Alert. Geen wonder dat hij op
zondag 7 november, een week later, weer
in Den Haag aanwezig was om te demonstreren tegen het kraakverbod. Zijn gratis
woning stond op de tocht! Eens te meer
aangetoond dat links-fascisten in het merendeel krakers zijn en vanuit deze kraakpanden ons jarenlang lastig vallen. AFA en
krakers zijn 2 handen op 1 buik. In deze
demonstratie bevond zich nog een huisfotograaf van het kraakblad Alert. Zie onderste foto rechts. Dit gezicht hebben we
ook al vaker gezien met de fotocamera in
aanslag.
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tiënten die vechten voor hun leven gewoon geen behandeling krijgen en sterven
omdat de verzekeraar uit is op winstbejag
en allerlei smoezen verzint, zelfs erkende
doktoren valse verklaringen laat uitvaardigen om maar geen “geld / behandeling”
voor deze patiënten hoeven uit te betalen.
Op schandalige wijze heeft de farmaceutische industrie de hele Amerikaanse politiek gekocht, exacte de bedragen per kop
per politici komen aan bod, hoeveel geld
Amerikaanse congresleden ontvangen
van de farmaceutische industrie en verzekeraars.

Nederlanders staan meer en meer bloot
aan de gevolgen van privatisering. Privatisering van de post, telefonie, nutsbedrijven, spoorwegen, zorgverzekeraars, het
liberale kabinet Rutte wil ook het gevangenispersoneel gaan privatiseren. Wat de
gevolgen zijn van de privatisering van de
zorgverzekering is prima te zien in de documentaire Sicko. Op perfecte wijze geeft
Michael Moore weer dat de Amerikaanse
verzekeraars helemaal niet geven om hun
klanten / patiënten. Sicko (of SiCKO) is
een documentaire van regisseur Michael
Moore. De film kwam uit in de VS en Canada op 29 juni 2007, en gaat over de
gezondheidszorg in de Verenigde Staten,
vooral over de werkwijze van grote ziektekostenverzekeraars. De film vergelijkt deze met landen waar de gezondheidszorg
breed toegankelijk is. Er wordt gesteld dat
dit laatste model beter is omdat het Amerikaanse systeem bedoeld is maximale
winst te verzekeren door de zorg aan de
patiënten te verminderen. De film was
geselecteerd voor het Festival van Cannes in 2007. 50 miljoenen Amerikanen
waren op dat moment onverzekerd en
konden de kosten niet betalen of vielen
buiten de verzekeringsvoorwaarden.

De zorg moet betaald worden door de
staat en mag er geen prijskaartje aan
hangen. Het is toch te bizar voor woorden
dat in Cuba, in tegenstelling tot de VS, de
behandeling veel beter is voor patiënten,
kindersterfte beduidend lager is en op iedere hoek van de straat wel een huisarts
of apotheek te vinden is?
Dit geeft duidelijk aan dat het kapitalisme
zijn langste tijd heeft gehad. Er komt een
vrouw aan het woord die moet van een
minimum inkomen medicijnen kopen die in
de VS 120 dollar kosten. Het zelfde medicijn kost in Cuba 5 cent!
Wij als volkssocialisten moet altijd blijven
roepen dat de staat betaalt voor de kosten van onze gezondheidszorg. Privatisering is alleen maar gunstig voor directeuren die hun salarissen opschroeven en
beurshandelaren en aandelen bezitters.
Zij profiteren van de winsten die er gemaakt worden en niet de gewone consument.
President Obama heeft een begin gemaakt om iedereen in de VS verzekerd te
krijgen. Iedereen die meer dan 30 uur
werkt in de VS is verzekerd. Wat doen de
werkgevers nu heel slim, iedereen krijgt
contracten van 28 / 29 uur. Zodat nog
hele grote delen van de bevolking geen
aanspraak kunnen maken op de gezondheidsverzekering.

Wat we goed kunnen leren van deze documentaire is dat bijvoorbeeld kankerpa-
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Vooral als het gaat over het vreemdelingenvraagstuk.
Het is echter te verwachten dat de aanklager in eerste instantie in beroep zal
gaan en tevens ook dat nationaal denkende Duitsers vanwege hun politieke overtuiging strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Desondanks gelukwensen voor
Thomas Wulff inzake de vrijspraak en onze waardering voor zijn moedige en strijdlustige verdediging voor de rechtbank.
Berlijn 8 november 2010.
Frank Schwerdt.
vertaald door J.V.

Thomas Wulff is lid van het partijbestuur
van de NPD is door de arrondissementsrechtbank vrijgesproken. De openbaar
aanklager wilde hem 18 maanden opsluiten in de gevangenis vanwege ophitsing
van de bevolking.

Demonstratie NJN in Den Haag
De Nationale Jeugd Nederland (NJN)
demonstreerde op zaterdag 20 november in Den Haag voor de vrijlating van 'politieke gevangenen' in het buitenland. Zo'n
zestig betogers liepen vanaf het malieveld
naar de Spaanse ambassade en weer
terug. Volgens een woordvoerder van de
nationalistische NJN zitten er in Nederland en in andere landen leden van soortgelijke organisaties onterecht lang vast.
Zij zouden een zwaardere straf dan gebruikelijk krijgen 'enkel uit politieke overwegingen'. De demonstratie begon rond
14.00 uur. Een half uur daarvoor was een
handjevol betogers al aanwezig bij het
Centraal Station in Den Haag. De solidariteitsbetoging duurde tot 15.30 uur. Vanuit het hele rechts-radicale spectrum waren er demonstranten aanwezig waaronder ook NVU-demonstranten. En er waren
Vlamingen, Duitsers en Engelsen op de
demonstratie aanwezig. O.l.v. Olav Schollaardt was op dezelfde dag met een NVUdelegatie aanwezig op een demonstratie
in Remagen. Namens de NVU feliciteren
wij de NJN met de geslaagde demonstratie.

Wulff heeft als gastspreker bij een NPDdemonstratie van 18 oktober opgeroepen tot verzet tegen te veel aan buitenlanders en tegen de islamisering en tegen criminele buitenlanders. Het openbaar ministerie was van mening dat hij
door zijn redevoering haat had gepreekt
tegen de buitenlanders die in Duitsland
wonen. De strafkamer was van mening
dat zijn toespraak viel onder het recht van
vrije meningsuiting 90 tot 95 procent van
de toespraak valt buiten het strafrecht
aldus de rechter Volker Talarowski.
Volgens de uitspraken van Wulff hebben
massastructuren vanuit het buitenland de
maatschappij overweldigd en kan het systeem daardoor creperen. De rechters
verwezen naar de strenge wettelijke criteria in het strafrecht, wat betreft de zogenaamde ophitsing van het volk. Tevens
moest vaststaan dat de spreker gedoeld
had op een bepaalde groep. Van een dergelijke groep was echter naar het oordeel
van de rechters geen sprake. Alleen al het
feit dat er van een aanklacht tegen Thomas Wulff sprake was, maakte duidelijk
dat de grenzen van vrije meningsuiting in
Duitsland steeds ongunstiger worden.

Redactie Wij Europa.
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Nederlandse delegatie zoals altijd weer
aanwezig is!
Zoals altijd waren ook dit maal de Duitse
politietenten aanwezig waarin alle deelnemers aan de demonstratie gefouilleerd
werden. Ook dienden alle sprekers (waaronder ondergetekende) en alle ordedienstleden hun identiteitsbewijs ter controle aan de politie te overhandigen. Dit
alles leverde natuurlijk veel tijdsverlies op,
maar wij weten inmiddels wel dat dit de
bekende methodes van de Duitse politie
zijn om het verloop van een demonstratie
te stagneren.
Na enige tijd konden wij dan toch beginnen en bij het eerste spreekpunt konden
wij al meteen luisteren naar sprekers zoals Paul Breuer, maar ook ondergetekende heeft circa vijf minuten voor een enthousiast publiek mogen spreken. Dit was
mijn eerste openbare rede in Duitsland en
gelukkig kreeg ik van een groot aantal
mede demonstranten complimenten over
mijn toespraak. Deze is trouwens ook gefilmd en te vinden op YouTube.

Stop de moskeebouw in Aken! Succesvolle demonstratie op 25-09-2010!
Op 25 september 2010 is de Nationale
Beweging in Aken wederom de straat op
gegaan om te demonstreren tegen de
bouw van alweer een nieuwe moskee. De
Turkse Yunus Emre moskee in het stadsdeel “Rothe Erde” moet plaats gaan bieden aan circa 1000 gelovigen, de minaretten krijgen volgens de laatste berichten een hoogte van 40(!) meter en er
wordt zo’n 55:: vierkante meter grond
voor gereserveerd. De islamisering van
onze landen neemt steeds meer schrikbarende gevolgen aan en het lijkt ons dan
niet meer dan logisch om hier middels
klare en duidelijke taal ons ongenoegen
over te uiten! De NVU was natuurlijk ook
weer aanwezig om onze Duitse Volksgenoten een hart onder de riem te steken.

De route naar de Stolbergerstrasse, locatie van de te bouwen moskee, liep grotendeels parallel aan de spoorlijn. Persoonlijk
had ik liever een route gezien, die meer
door bewoond gebied zou lopen maar de
Duitse politie dacht waarschijnlijk dat de
spoorweg beter te beveiligen zou zijn. Hoe
dan ook, na enige tijd bereikten wij de
Stolbergerstrasse. Een vrij normale, redelijk nette, straat met voornamelijk rijtjes
huizen waar binnenkort een vreselijke
moskee zal verrijzen. Het contrast was
groot, enkele buurtbewoners complimenteerden ons met onze actie door de duimen omhoog te steken maar enkele onaangepaste idioten vonden het nodig om
wat beledigende spreekkoren aan te hef-

Na een vroege verzameling in het zuiden
van ons mooie Nederland ging de reis per
trein naar de stad Aken, halte “Rothe Erde”. Hier stonden reeds tientallen Duitse
Kameraden op ons te wachten om te beginnen met de demonstratie. Het was een
feest van herkenning en iedere keer dat
wij in Duitsland verschijnen worden wij
gecomplimenteerd met het feit dat ook de
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demonstranten konden de reis terug naar
huis hervatten.
Bij het station werden wij verrast door
een groep van enkele linkse tegendemonstranten, herkenbaar aan de penetrante
geur afkomstig uit hun kleding. Er werden
leuzen gescandeerd zoals “Niemals wieder Deutschland”. Verrassend was dat
ook enkele uit Nederland afkomstige tegendemonstranten aanwezig waren. De
politie ruimde dit zooitje ongeregeld gelukkig snel uit de weg waardoor alle Nationale activisten snel hun weg terug naar
huis konden hervatten.
Na een kleine borrel in Nederland begaven alle aanwezige Nederlanders zich snel
weer huiswaarts om van het weekend te
genieten. De dag was voorbij, een nieuwe
strijd gestreden. Laat het duidelijk wezen;
zolang één volksnationalist leeft, leeft de
Beweging, en zolang de Beweging leeft,
zullen wij niet buigen voor islamisering,
kapitalisme of liberalisering in onze landen!

fen. Hoe dan ook, wij stonden er en de
straat was van ons!
Sprekers op dit punt waren onder meer
de bekende Kameraden Axel Reitz, Sven
Skoda en Willibert Kunkel. Deze begenadigde sprekers konden uiteraard weer op
een groot applaus rekenen vanwege de
klare en duidelijke taal die zij lieten horen!

Hou Zee!
Ivo Pastoor.
Partijsecretaris NVU.

De terugweg naar het station verliep zonder grote problemen. Even ontstond er
wat tumult toen de politie twee demonstranten aanhield die een muts op hadden. Op het laatste spreekpunt verklaarde
Kameraad Axel Reitz de demonstratie ten
einde en bedankte alle aanwezigen. Alle
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verstond en ons een getuigenis in beelden
naliet van wat hier had plaatsgevonden.
Het werd een teleurstelling. In plaats van
de rijen 19e eeuwse huizen, de statige
wijken om de oude binnenstad die zelfs in
hun verwoeste toestand nog van een
groots verleden getuigden, waren naoorlogse gebouwen opgetrokken, welke door
hun plompe vierkante voorkomen sterk
contrasteerden met het oude gemeentehuis. Ik had het kunnen weten, reeds in de
Prager Strasse waren we Dresdner Kameraden leidden mij rond langs de vele
moderne warenhuizen gekomen die de tot
consumenten afgerichte volksgenoten”
voortdurend tot het doen van meer zinloze aankopen uitnodigden. Ja, reeds gedurende mijn aanreis op het Centraal Station in Leipzig, was mijn aandacht getrokken door die vlag die met zijn reclame
voor een bruisend-bruine Amerikaanse
drank het hele majestueuze Hoofdstation
uit 1915 veranderde in (door dit land)
veroverd gebied, nu echter niet in militaire
zin, maar veel sluipender. Alsof de eerste
verwoesting van Duitsland nog niet genoeg was (de zwarte stenen van de herbouwde Dresdner gebouwen herinnerden
mij overal aan de grote brand die op het
bombardement volgde), sijpelt nu subtieler onder invloed van de Angloamerikaanse grote bedrijven de wegwerpelijke cultuur van deze landen binnen. In
de Grote Hal van het station in Leipzig had
een zwart-wit rode vlag moeten hangen.

De Boeren in Zuid Afrika. Een toespraak ter gelegenheid van de NVUPartijdag op 4 september (Herfstmaand).

“An jedem Thor stand eine Schar,
Des Schlaf's nahm man nur wenig war,
Denn mit dem ersten Morgenrot
Ging es hinaus im Kampf und Tod
Mit einem Schlag aus allen Pforten;
So war's im Rat beschlossen worden.”
Toen ik op een augustusmiddag deze zomer op de elfde verdieping de Dresdner
“Rathausturm” (stadhuistoren) uitstapte,
kon ik vanaf de omgang onder de goeddeels blauwe hemel de stad zien liggen,
als door de ogen van de fotograaf die het
61 jaar geleden in zijn toenmalige toestand op de gevoelige plaat vastlegde.
Vanaf 68 meter hoogte blikken de 16
standbeelden, die de torenomgang sieren,
naar beneden. Ze symboliseren de 16
deugden. Het beeld (Goedheid) staat als
derde beeld naar rechts en ziet uit naar
het zuid-zuidwesten. Vanachter dit beeld
hoopte ik hetzelfde uitzicht te zullen hebben als indertijd de fotograaf, die zijn vak

Nog vervuld van deze indrukken, werd ik
door kameraad Constant gevraagd over
de Boeren in Zuid-Afrika te spreken op de
jongstleden Partijdag.
Maar laat ik bij het begin aanvangen. De
Kaapkolonie, Van Riebeeck, ik acht het
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gaven zich over en hun gebieden werden
samen met de Kaapkolonie de Republiek
Zuid Afrika. Moeilijk te begrijpen is het dat
de Nederlandse regering dan in 1940 de
zijde van Engeland koos, terwijl juist uit
Duitsland tijdens de Boerenoorlogen
steunbetuigingen voor de Boeren gekomen waren. Nog moeilijker te vatten vind
ik het dat één van de nakomelingen van de
Boeren een plek innam in het kabinet
Churchill, dat zich verantwoordelijk maakte voor de “misdaden tegen de menselijkheid” in Dresden op 13 en 14 februari
1945. Vanaf zijn sokkel in het Otterloosche Zand op de Hoge Veluwe kijkt Generaal Christian de Wet nog altijd in gedachten verzonken naar het zuiden, naar zijn
oude vaderland. “Laat onze roepstem horen, tot ver aan 't Zuiderstrand”, zong de
Jeugdstorm, ten teken dat men Transvaal
en de Oranjevrijstaat niet vergeten was. In
het Zuid Afrika van nu is echter, sinds het
afschaffen van de Apartheid, met name
voor de blanken veel veranderd. In Johannesburg en Pretoria wonen zij achter
hekken om beschermd te zijn. En stoppen
op bepaalde wegen is niet verstandig, indien je aan de deurvergrendeling gedacht
hebt, kan het nog zijn dat je na het weer
optrekken enkele onderdelen van je voertuig mist. Ik vernam het van familieleden
die ooit dit land bezochten.

bekend. De Engelse bezetting in 1795, de
verengelsing die erop volgde: de geschiedenis herhaalt zich. Het was in de dertiger
en veertiger jaren van de 19de eeuw, dat
de Grote Trek plaatsvond. In een opmerkelijk historisch jeugdboek als “Pieter Marits” vindt de lezer nog de neerslag van
deze gebeurtenissen. Al spoedig ontstonden de beide Boerenrepublieken Transvaal
(Pretoria)
en
Oranjevrijstaat
(Bloemfontein). Met de Engelsen moest
meermalen oorlog gevoerd worden, daar
men het in de Kaapkolonie en het Britse
thuisland niet verdragen kon dat deze
noeste arbeiders hun eigen bestaan opbouwden, los van het Britse imperium dat
in die tijd nog een wereldrijk was. Toen
eind 19de eeuw delfstoffen in de Boerenrepublieken werden aangetroffen, kon Engeland zich niet langer goed houden, en in
het najaar van 1899 begon de laatste en
ergste Boerenoorlog.

Ondertussen lijkt een groot deel van de
blanke bevolking aldaar zich te schikken in
hun gewijzigde omstandigheden en de
ANC-regering te erkennen. Dat de eerste
man van het ANC er met vele vrouwen
(en meisjes) seksuele contacten op nahoudt, schijnt aan hen (ook vanuit hun
eventuele christelijke achtergrond) voorbij
te gaan. Bisschop Tutu, de held van menig
politiek links georiënteerde Nederlander,
liet zich in een vraaggesprek ter gelegenheid van het genoemde wereldkampioenschap, met een gratis maar niet goedkope stationskrant ontvallen, dat de blanken
toch vooral maar moesten wennen aan
de nieuwe situatie om dan te ontdekken
dat het allemaal vanzelf wel goed zou komen; de Boeren die zich met eigen leven
inzetten voor het behoud van hun volk en
vaderland, lijken ook in dat Land en onder
hun eigen Volksgenoten, alleen te staan.

In diverse beroemd geworden veldslagen
verdedigden de Boeren hun grondgebied,
de strijd om Mafeking is slechts één van
de vele. Generaal De Wet streed zij aan zij
met de presidenten Marthinus Steyn en
Paul Krüger. Uit hun orthodox-christelijke
levensopvatting probeerden de Boeren
kracht te putten in hun kamp tegen de
“rooinekken”, van wie menige de Engelse
bodem nooit meer terugzag. Toen de Engelse generaals zagen dat zij op deze wijze de oorlog niet winnen zouden, gingen zij
over tot andere methoden (een Geallieerde verliest nooit). De vrouwen en kinderen
van hun tegenstanders sloten zij op in
concentratiekampen (welke dus niet door
Duitsers uitgevonden werden). In korte
tijd stierven hier ongeveer 20.000 kinderen, het totaal aantal doden wordt op
mogelijk 100.000 geschat. De Boeren
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pezen doorgesneden om vervolgens in
leven te worden gelaten? Beseffen we
eerst dan dat het strijden voor Volk en
Vaderland geen mogelijkheid was, maar
Plicht? Dan kunnen we schelden op buitenlanders, maar dat zal niet baten.
“Pseudo-Rassisten” noemen de Dresdner
Kameraden deze mensen die van dit
schelden hun bezigheid hebben gemaakt,
maar bij de strijd tegen dit Systeem grote
afwezigen zijn. Wij zijn reeds verregaand
door dit Systeem waarvan wij dagelijks de
vervuilde lucht moeten inademen, aangetast indien wij menen dat hetgeen de
Boeren nu overkomt, slechts een op zichzelf staand, ongelukkig toeval is.
Dit Systeem dat geen volken en vaderlanden nodig heeft, maar individuen, nee,
“consumenten”, om levenslang de producten van zijn grote bedrijven te kopen. Veel
Volksgenoten staan (nog) aan de verkeerde kant. Segregatie en repatriëring zouden nodig zijn om de raciale pluriformiteit
van de wereldbevolking te waarborgen (de
regenboog van kleuren, zoals linkse personen het graag noemen), maar het
grootste deel van de westerse landen
spreekt nog steeds van immigratie en integratie. Zo werken zij er aan mee dat er
een euraziatisch negroïde mengras ontstaat, dat burgerlij braaf zijn continue
koopgedrag afstemt op de alsmaar durende aanbiedingen van het grootkapitaal.
Waar blijft dan het zo begeerde multiculturele? Raciale diversiteit is te kostbaar
om op te mogen offeren op het altaar van
de Mammon, in de dienst aan het Gouden
Kalf, waarom nog dagelijks gedanst wordt
op de Walstraat in Nieuw Amsterdam.
Met de dag wordt de kans kleiner dat op
een vreedzame wijze het samenleven van
vele volkeren op één bodem beëindigd zal
kunnen worden en wordt zo de kiem gelegd voor toekomstige conflicten, indien er
een geweldzame verdrijving plaats zou
vinden waardoor volkeren wel gescheiden
zouden leven, maar van wrok vervuld, niet
in onderlinge vrede. Behoud van raciale
pluriformiteit zal hopelijk in de toekomst
het speerpunt kunnen zijn van het diversiteitenbeleid van de achtereenvolgende
kabinetten Kusters.

Wat betreft het imperialismeargument:
de Duitse overheid moet zich gedurende
de laatste grote oorlog negatief hebben
uitgelaten over de omgang van Nederland
met zijn koloniën (Atjeh was naar het
schijnt geen feest van medemenselijkheid). Anton Mussert noemt dit in zijn
“Nagelaten Bekentenissen”. Hij geeft aan
er tegen in te zijn gegaan. Het zou wellicht
interessant zijn (na de Wende) te onderzoeken of Indonesië langer voor Nederland behouden was gebleven indien de
daar (in de ogen van mevrouw Rost van
Tonningen al te) populaire NSB de macht
behouden had. De fouten van Nederland
lagen echter niet het meest in het oosten.
De geschiedenis leert ons hoe het blanke
ras (de Nederlanders niet achteraan)
door middel van het transporteren van
negerslaven naar de Nieuwe Wereld aldaar zelf een multicultureel Amerika gecreëerd heeft. Inderdaad, van linkerzijde
wil men de joodse tussenhandelaren, ja
de verkoop van eigen volksgenoten door
Afrikaanse stamleiders niet zien, toch lijkt
het erop dat wij zullen moeten gaan oogsten wat voorgaande generaties gezaaid
hebben. Van deze oogst proeven Zuidafrikaanse Boeren nu mogelijk reeds de
voorsmaak. Wat zal het dan zijn als ons
zelf, tegen de grond geslagen, kokend water in de keel gegoten wordt en daarna de
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zijn en die van onze verre Volksgenoten in
Zuid Afrika. Achter hen zie ik de geheven
hand met daarin de bebloede bijl van de
ANC activist die voorop hun strooifolder
te zien is. Maar daarachter de Schim van
het Systeem die reeds in 1945 zijn gezicht liet zien. Vele “Trauermärsche” (Stille
Tochten) komen er weer aan, Remagen,
Lübeck, Magdeburg, Chemnitz, ...
“Wat een linkse argumentatie!” hoor ik
een kameraad verschrikt uitroepen. Je las
dit artikel en sloeg dit blad dicht om nog
eens de voorpagina te kunnen zien. Staat
er werkelijk “Wij Europa” op? “Alert” van
je, kameraad. Maar wees gerust, onze
partijleider weet wat hij doet. De NVU is
de enige partij in Nederland die aandacht
vraagt voor het lot van de Boeren in Zuid
Afrika, een manifestatie voor de ambassade van dit land overweegt, artikelen
over dit onderwerp publiceert. Ik heb geprobeerd met name de ideologische achtergrond te schetsen, wellicht willen kameraden de pen overnemen die meer weten van de Boerenoorlogen, of zelf op bezoek waren in Orania, het blanke dorp ten
westen van Bloemfontein. Tegen die kameraden die mijn schrijven juist te rechts
vonden omdat steun aan de Boeren voor
hen steun aan imperialisme betekent, zou
ik willen zeggen dat voor een Volksnationalist de stem van het bloed toch blijft
roepen als daar onderlinge verwantschap
bestaat.

Nog eenmaal stond ik in gedachten op de
omgang van de Rathausturm in Dresden.
Ik legde mijn hand op de zwart geblakerde
balustrade en besefte hoe hoog de vlammen gekomen moeten zijn. De Engelse
bommenwerpers schijnen hoger te hebben moeten vliegen. Diep onder hen grepen wellicht oude en jonge inwoners van
de zwaar getroffen stad terug op woorden die ze zo goed kenden, zoals men van
mensen dikwijls hoort wanneer zij in
doodsnood zijn. “Deutschland, Du wirst
leuchtend steh'n, mögen wir auch untergeh'n”. Hun stad “stond lichtend”. “Als bij
heldere dag”, moet een Engelse vliegenier
gezegd hebben. De laatste flarden van de
Rode Kruis vlaggen die op de daken bevestigd waren ten teken dat het hier om
een onverdedigde “Lazaretstadt” ging,
dreven met de rook omhoog ten hemel.
Als stille getuigen. En zij zelf “gingen onder”. Offerden hun leven, 37:.::: mensen in één nacht en de daaropvolgende
dag. Daarmee werden de vierkante kilometers om het Rathaus tot het grootste
Altaar van de menselijke (?) geschiedenis.

Inmiddels is het herfst geworden, de regen slaat tegen de ruiten wanneer ik dit
schrijf. De wind laat de bladeren in de
achtertuin opstuiven. Voor mij ligt het
boek “Parsifal”, het gedeelte waarin zijn
“Kampfgefährter” (strijdmakker) Gawan
de hertog Lipaot terzijde staat in diens
strijd tegen de ontrouwe Melianz. Het citaat las je reeds boven aan dit artikel.
Middeleeuwse verhalen kennen dikwijls
een heel andere wijze van omgaan met
strijd, leven en dood. Onlangs werd ik er
nog eens aan herinnerd hoe de “Blutzeugen” destijds zelfs in de pers slechts een
enkele kolom kregen toebedeeld omdat
men van de vanzelfsprekendheid uitging,
alles, tot zijn leven dat de Führer behoorde, voor het Volk en Vaderland in te zetten. Indien onze gezindheid toch zo zou
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het boeren platteland en Maxima als paal
danseres. Zo zijn er nog wel meer baantjes te bedenken waar de kakkineuze
Oranje familie even het “regenteske”
zweet moet verliezen om weer terug te
keren op aarde. We moeten allemaal
werken voor de centen en de Oranjes ook.
Zelfs de AIVD moet werken voor de centjes. In 2010 heeft de AIVD een aantal van
haar informanten opgebrand om tot het
mooie verslag te komen van 2010. Daarover uitgebreid meer in het boek wat ondergetekende aan het schrijven is. Wegens enorm tijdgebrek is het nog niet af
maar dat zal de inhoud voor de lezers,
des te interessanter maken.

Zo’n nieuwe opmaak van het partijblad
vraagt natuurlijk ook om een nieuwe rubriek. Een satirische rubriek die een
beetje de gekheid van het politieke leven
op de kop zet. Beetje Geenstijl-achtig op
de Rutger van Castricum manier. Lekker
overal tegen aantrappen zonder zich te
verantwoorden! Zo is ook met het overlijden van Harry Mulisch. Iedereen roemde
deze joodse schrijver voor zijn mooie boeken, daden en zijn literaire nalatenschap.
Nu heb ik zelf zo ongeveer 500 boeken en
het aantal stijgt nog steeds en tussen
mijn collectie staat gelukkig geen enkel
exemplaar van Harry Mulisch. Persoonlijk
vond ik Harry Mulisch een verschrikkelijke
schrijver.

De NVU gaat weer terug naar haar wortels en zorgen dat er weer op de trommel
geslagen gaat worden om onze eigen
identiteit, cultuur en afkomst duidelijk te
maken.
Deze plutocratische regering belooft ons
van allerlei mooie beloftes maar kan haar
beloftes niet waar maken. Binnenkort zal
de bevolking de bezuinigingsplannen voelen in haar portemonnee. Dan gaan ze wel
anders piepen. Een klein voorbeeld hiervan is in Arnhem het verdwijnen van het
dalkaartje. Vroeger kon je voor 1,10 euro
heen en terug binnen het uur reizen door
heel Arnhem. Nu ben je al 2 euro kwijt om
alleen naar de binnenstad te komen. Zodra je de bus uitstapt verloopt je kaartje.
Dus wanneer je terug wilt, moet je weer
een nieuw kaartje kopen. De i.p.v. 1,10
euro is er ineens 2,90 bijgekomen. Dit
soort kleine dingen gaan de mensen hart
voelen in de portemonnee. Wilders is
niets anders dan een “politieke geblondeerde travestiet” die van moment op
moment van standpunt verandert. Wilders is niet geïnteresseerd in behoud van
het blanke ras, hij dient alleen het grootkapitaal, knijpt verder de arbeiders uit,
schaft sociale voorzieningen verder af en
is een pion van Zion en een uitstekende 5e
colonne van de staat Israël. Deze valse
profeet zal vanzelf verdwijnen in de Nederlandse politiek en dan moeten wij met onze geheime agenda klaar staan om een
gedeelte van het electoraal over te nemen.

Het ophemelen van de schrijver kende
geen grenzen bij de verschillende Journaals. Of de koningin was overleden, zoveel aandacht kreeg hij. Nou ja, als het
aan dit kabinet ligt overlijdt de koningin in
stilte als formateur deelneemster, de
verplichte bezoekjes van alle fractievoorzitters is dan verleden tijd bij haar paleis.
Eigenlijk is dat goed. Beatrix is sowieso
eigenlijk alleen maar een kostenplaatje
geworden voor ons land. Ze heeft toch al
niets meer te vertellen officieel en het
laatste draadje met het Oranjehuis mag
gerust door geknipt worden. Beatrix en
Willem Alexander mogen van mij gerust
een baan nemen en het vermogen van de
Oranjes mag gerust gestort worden in de
schatkist tot op 1 miljoen na.
Het past toch helemaal niet meer in deze
tijd. Een koningin die in deze tijd met een
gouden koets verplaatst. Toegezwaaid
door de bevolking alsof ze Assepoester is.
Nee, het wordt hooguit dat ze de koets
uitstapt en gewoon op de fiets gaat. Het
kost ons volk allemaal iets teveel centjes.
Willem Alexander mag van mij gerust een
leuke baan krijgen als aspergesteker op
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Cd’s
Thorhamer
met leren hangertje

Exclusief verzendkosten € 15,Inclusief verzendkosten € 16,50
Voor meer informatie:
www.nvu.info/winkel.html

Prijs
Exclusief verzendkosten € 15,Inclusief verzendkosten € 17,-
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