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VERBOND RECHT EN ORDE

ORDO O'.JOT AH OrU

TIJDSCHRIFT

Oe Jaargang nr 7
22_iiuni I960
Y£±b25£§§ekretariaten :

C. Teraonia, Vleminck veld, >I,
13. Bezener , Oranjestraat , 40.

Punc tiev/ijzigingen en benoenin^en

door uitgever
verzonden

n / ;?• ;>ca.
Alblosserdam.

ITa acht jaor werlcing heeft net Verbond P.echt en Orde ook een
verbonclssekretoriaat in riQks-Nederlanc!. Deze functie werd
':oever brouvrd aati Kd. B. BEZEISR adres : Ci'anjostrrat , 48,
Alblasse-:a.7nt Tel. (01859)
De dienst f:".;ic.ncies voor rijks-Neder.lcr J1 v/ordt v/ac
door de Hcer J. A. NUUYlilN, de Heamurstr.-at , 2, De*i Ilaag
In hot eerstvolgend koataktblad worot het ^ironunner en
oralr.tisclie rt^elincen meegedeeld.

L.d. Arthur De Bruyn was reeds geruime tijd niet mecr in de
aogelij'jheici de leiding van het verbondssel:rctc;rioot waar te
neaen. Ilij icreeg uit doze functie van de vcrbondslsider bij-
3onder eervol ontslag. Kd. Arthur De Lruyn blijft lid van de
verbondsleiding en zal kortelings een caidere tack toegewezen

Xd. Carl T.T'.'.IONIA werd door de verbondsleider tot nieuwe
verbondsselcretaris aangesteld. V/ij re!.:Cxien op zijn inzetbe-
reidheid ov.i een verdere uitbouw van ons Verbond nio^clijk te
vaa!;en. Alle verbondsbriefv/isseling voortco.i nj.ar: Vie nine 1: •-
veld, '}! te :,ntwerpen. Tel. 03/32.56.65
K e b DOI-I7..:3irD.:\-J?IBCi']NTIIUL: "JOBIS VAN S/JV';.^ en het V.SDINASO"
d a b veraor^d v/erd door Kd. Staf VAN LOCX v/erd door de .verbonds-
leider tijCelijk overgenoaen. Kandidaten om dib dolaruientatie-
centruti bij te houden en uit te bou\-/en dieaen zich bi j de
verbondsleider "schriftelijk" te nelden.
l..evrouv; V.'.IT LGOY die de laatste jareii clc- t'.icnst fin^ncies
v/ncrnaiu is door de omstandigheden gedv/on^eu dene taal.: over te
geven. ./i.j dsiil:en mevrouw Van Looy voo:: harr co::rekt en zorg-
saain behcer.
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Ku. C,y.viel J3UYSSE werd door de verbondsieider aangesteld tot
nieuwe dienstleider financies. Zijn adres: Cuylitsstraat, 94-
te Antv/erpen. In het volgend kontaktblad worrit de nieuv/e post-
re.1 en ing en praktische regelingen meedegedeeld.

In isenjorian

J. H. J.:.i. "ANTOIS

Op o.in£;dr>5 2C r.iei 11. cverlee<i te . / j t t e n (Fr.) bij St.-Omaars de grote
JArojio-VL: :iin^ "Abj:j" J.-I.. Gantci.:.;. .".et 'hem verliesfc Zuid-Vlctanderen de
,_ , roo l£5V.c piojiier in zijn strijd vo">r een hechte lailturelc, taalkunuige
•:.• n s t o o L I; •/ ri'..! i ^ . c e -. nae i d d e r Ne d e r 1 . i nd e n .
Abb£> Jean-.'-'rrie G; ntois werd geboron tc V/ateii, ?rans-Vlaanderen, op
21 juli Ic;0^-. Alhoev/cl hij in sijn .Jeugd Nederl:;.nds onJrundig was,
i;;v?m hi,j o o b lie o besex hoc hi j , sa:nen net velc duizenden Transen uit
•\ct ]-Icor0.en, in vr-ijv/cl alle opzicnten verbonden v/as net het volk uit
do "Lagc Lander.". Zijn aanleg voor hoemkunde en ^eschiedenis brachtpn
hon ir hontakt net vclen die eenzelfde opinie en idcaal nastreefden,
• ..'i t-ii.j v;crd nl vlu^ aekretaris van het Vlaatis vcrbond va^i Franlcrijlc,
Cu:il;tic die v/cl crJrcle moeil i jkhedjn oplevorde rond dc fci^d van de
r..v.;eecle ./orcldoorlog.
•loc J.!". Gantbis zijn taal on zijn Mcderlandsc voll: tcru^vond, vertelt
h".,i iri eon ijcc': do fc dc /e t i te l draa t ' ,t,. ^-^n on'lcr •;--': - onder or.cudo-
..!,.!.. n. . . i x ... i. "i^veia - neet "1-Iedrr . •- . :.:. ' "... ' . ; ' -" .
D a L net de v.u.. v.it Zuid-Vlaandertn niet enkcl gin^; ou dc tdial die hij
Iccrde v/^nnccr hij rcc-ds een vol"/asscn man was, niag blijlccn uit zijn
ei ,en v/oordcn, ui Lccsprokcn tijdcns de vierinQ door zijn trouwe vrien-
J..; ; aanijcboden tc Hole, bij gelegenheid van zijn zcstigste verjaardag,
Hij zcgdc cr ondcrmcer: "V/aar het op aankomt is niot-alleeii dc= taal
die er grotcndccls teloor ging te hcrvormen, macr de Vlaause kultuur
die cr nog ovorc.1 voclbaar is, te verstevigcn. Hc'c opze t is het volk,
uat in dc hv.idi^c l^onstellstie een minor itc it uitniaa]:t, zijn krachtcn
teru^, tc schcnkcn oai in hot toekomr3tige Europa te vcr^:.ocic-n met die
mensen~,rococn wa^.rvan zc enlccl door toodoen van de grenzcn gescheiden
Icven".
Hie t enl:el Zuid (of r>rens)-Vlaanc"eren, de ganse ITcdc:. landsc beweging
rouv/t on het hccnaan van doze-

A...NDACTIT.. . .Uw ucdo\7crl:ing is vcreist !

0m een zo vollcdi^ iiogclijk overzi( ht te krij^cn over ^ans dc Rijks-
Ircderlandsc en Bcl^ischa pcrs vcrz(el:on wij IJ ccn lijst van al dc
door U £c';entlc dc{,-, v/eck- ^n maanc!blad«2n te bczor^cn aon het ver-
bondssc^'.rc taritct Td. Carl TcrmoniU, Vleninc!:;:v.:ld, 31, Ant\7orpcn.
Dcze oprocp gclJ'j oo': voor allo per odieke o?:[iancn ! Gclicve telkcns
de politicize sfciv-l^i.-ig aan tc duidea.
Indien no^clij.-" io een recent nunirit .' van elkc uitgave -bijzonder v/elkom,
D." nk bij voor be :.•; t !



TOLSFRA;Vr door
R1£HT c:i 01!L.J
te Abbevi l le o
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;\::nr.nd I/IJCXIIANS, verbondslcidcr van hct VMIBOND
u;;^ do graftcmbe van Joris Van Sever on on Jan Rijckoort

sonclo^ 9 juni 1968 ter gelcgenhcid van dc jaarlijkso
"

V/ij hc-rc-e.iikcn <j~oris V.'n Severen omdat hij ons dc ocg wees naar de
groothric.1 , de ccnhcid, de vrijheid on dc ordc in de Kedcrlanden. Het
solidar\ijue is ook nu nog in daze tijd het eni;3o alternatief voor cen
racnswaardi";.er ordcainr, op sociaal-ckonomisch vlak.
',1s grondlct'jc;,er vo:\c Bonelxix-idee toont-Joris Van Scvcrcn ons dc
vvaoracati^c cc..:Vicid in verscheidenheid van dc ITcolc-rlandcn.
De- dasd-./o.-:-:clijkc ccr l i jkheid en inr.v= tbereidhcid, de zin voor orde
heof t Joris Van ocvercn bc-wezen door het offer van zijn le-ven voor...
ander«_n.
De voortdureiiuc trou;;looi3:ieid, de begripsvervrarring, het tekort aon
vornin^ bij de oud-Di.KUSc "s , de nocerne ve-rvlokking, hct gcbrck aan
oocff ,:riA;;Gf,ccs i: bij c'c jongeren e-n dc oud-Dincso's bcnoeilijkon do
opgan^, vun het V^rbond Fcecht e-n Orde.
Joris Van Scvcrca dose v/oordcn zijn bi t ter v.:-c~ hct noet nu cenmaal
eens gc^c.jd worclcn. Het Ve-rbond I?jr ' i t en Orde v;ordt \7elinr;aar nuaeriek
stcrkcr nacr cc bourGcoisgeast drin.^t door. £r sijn er Jic over ORD:J
sprekcji naar hct toonboeld van de prootstc vvanorde zijn. Orde bcgint
bij onszelf door fcucht en correctheid op alle vlak.
Lcren ia houding staan

bcVC-lCTi nr> ';r- -'ol.goil

leve.i in Jioast van de gcEv.--r.sehap
een offer te bre:igon voor ecn kameraad in noeilijldiedcn
door bc-geesceread geloof and.ron te- ov^rtui^en door ons vooxbeeld
trouw te zijn. . . . tot in den dood

Lor en
Lcrcn
Lcren
Leron
Lcren
ELKE dag akticf ! Cok zaterdag en zondag zijn voor one goen dagen oni
in~~Iecgtc door te brcngon. Indien '.vij aanspraak \/ilicn nal.cn op dc
leiding van dit volk, indien wij onzc westerse bcschaving v/illcn red-
den is elkc dag, elk uur DIEITST !!!
Na acht jaar vcrbondswe-rking h C v . f t mij dc passicvitcit van dc oud-D.I.I.O.
en oud-Dinaso's dicp gotroffen. Incic-n zij de rioecl zoud>_n hcbben etjn
jaar aktici to zijn zou hct Verbond Re jcht en Ordc lomncn doorbr^ken.
Hier a an uv; graf Joris Van Severen richt ik ccn oproci") tot de aanv/e-
zige en ook afweaigc oud-D.I'i.O. en oud-Dinaco *s, Uw, c-n ook voor ons
jonge-ren, onzc Lcidcr he-eft zijn leven g-egcvcn voor zijn medeiaonsen
tc redden. Hij hecf fc zijn ganse levcn in dicnst gestcld von het volk
der Nedcrlanden. Aan U jongcren en cudc-rcn vraag ik D!.; TOTALS INZ^T,
H17f BjJG.J' .i-iTi^RilM) VUIT?L om gcdurcnde een jaar vanaf ccpteriber aanstaandc
daeelijks tc vrorkcn voor onze idee en het Vcrboncl lie-cat en Ordc. Als
3it "Ec vecl gcvraa:id is wel blijf dan volgcnd jaor te Abbeville wcg,
Joris Van Scvcrcn wenste soldaten geen bourgeois, gc-en kriiig van dodcn-
herdenlccrs, gccn mooiprators maar mannen van de daad !!!
Joris Van Scvcrcn v/ij zullen niet versagen en garvn verclcr do wcg naar
het docl dat U ons a.inwijst. Wij zotten Uvv vrcrl: vcrdcr tot de DINASO-
ove rwinning .



V/ij gaan nu over tot net in gsbruik nemen van hot verbondsvaandol. Dit
vaandcl verzinncbecld do oude Gcuzenvlag, ons nationaal vaandcl hot
Oranje-Blanco-Bleu en onze Dietse Leeuw met de 17 pijlenbundel. Hcfc
vcrbondsvrnndel is hot vcrzamelpunt voor hot Verbond Recht on Orde
als ec-nhcid. Hct is tc-vens het symbool van onzc eonheid in dankon on
van de "cor" van hct Vorbond Recht on Orde.

lir ontbrockt not, 2.310,- fr op de STEUNLIJST VERBONDSVAAND3L voor dc
vollodigc betaling. Liogen wij voor do verlofpcriodc nog uw storting
uit solidaritcit vorwachton op postrekening I203.GI ten namo van
A. Wijcktians, Royaertstraat, 8 te Wilrijk-Antwerpen. Op strookjo vcr-
melden "vcrbondsvaandel". Dank bio voorbaat ! 3Q Steunlijst en hope-
lijk de laatstc in het volgend kontaktblad !

ABBEVILLE IS68
s = s s a = = = = = = = = =:

28 jaar na clc \vrcde moord, hield het Vcrbond Recht on Orde z'n tradi-
tionelc bcdcvaart naar hot graf van dc v^rmoorde Lcidor. Ondanks de
afstand (vanuit Antr/crpcn 23? km.) en het vrocgc uur was do autocar
werkelijk volzct. Over Gent en Kortrijk, waar we nog onkcle kamoradcn
oppiktcn, giag dc tocht naar Abbeville. In het klcino kcrkjc aldaar
word eon plv.chtir,c ^is opgc-dragc-n ter nagedcciitcnis van Joris Van
Soveren door "'I.T1. ITcuycns.
Na dit raisoffer word da optocht gevormd met vooraan hot prachtigc
ver bonds vaandcl. j\aa het graf van de Leider overhand igdc onzc vorbon<?
leidcr hct vaandcl \vaarna hij eon rede hicld die getuigdc van durf on
ec-rlijkheid. Hij vcrvrcot vooral de oud-Dinaso's gcbrek aan politioko
mood om de strijd door Joris Van Severen begonncn nict voort to zetten.
Na een korte rustpauzo on bezoek aan het stodjc wcrd op dc torugweg
nog oven vorwijld bij hot graf van de onlangs ovcrlcden abb6 Gantois,
dc- verdodigcr van dc ncderlandsa cultuur in Frans-Vlaandcrcn. Als korte
bcschouwing moccn we van die dag getuigenihet was ccn 6chtc bodcvaart.

Uitgenodigd door dc J. Athusiusstichting tot hct bijwonc-n van hun
landdag to Gorkum, alsmede tot het houden van ccn kortc spreekbetirt,
was het Vorbond Recht on Ordc op de 2de Sinkscndag to Gorkum.vertcgen-
woordigd door dc Verbondsleider, Meester W« Bcerninl:, !Txl. C. Tcrmonia
en Kd. !.!. Janssens. Na een zeer pittige uitecnzctting over hct ontstaan
en do groci van dc stad Gorkum door de Heer Burgcmeester Sidder Van
Rappard, kwam ICd. L. Janssens aan het woord. Vol^cus sprelrcr kwam he ,
er opaan aan de jcugd iets nieuws to geven ora alzo een positiove wor-
king tc kunncn opbouwcn. Op de gedachtenwisseling die volgde kondon
wo tot ons genocgon vaststvjilcn dat vale Noor dnc dor landers met belong-
stclling naar onze working informcarden. Na c-on krotc koffietafol word"
ccn boottocht gohoudcn met bozoek aan het slot Locwcnstcin. Op dezo dag
werden door hct Vcrbond zeer belangrijkc- kontaktcn gclcgd, alsmede vcr~
scheidcne lodcn cciaaakt. Nogmaals e«n bewijs dat hot porsoonlijk kontak'
steeds do mcestc- vruchten afwerpt.
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Betr.: Besl.verg. "Verbond Recht en Orde".

Hiermede bericht ik U, dat op donde:
10-10-1968, te 20 uur door het "Verbond Recht
Orde" een besloten informatieve vergadering w
gehouden in zaal 5 van "De Hout" aan de Bezui
houtseweg 11 te 's-Gravenhage.

De vergadering was uitsluitend toegankel
op vertoon van een uitnodiging.

'35' personen/
Aanwezig warerv} onder wie

achter de bestuurstafel:

en voorts:

opende als voorzitter
20 uur de vergadering met een kort woord van
koin en deelde mede, dat de als spreker op de
nodiging vermelde

verhinderd was. (Vervulde in Dordrecht
spreekbeurt voor de N.Z.A.W.)

hield hierna een inleiding c
de doelstellingen van het "Verbond Recht eri (
aan de -hand van de punten, vervat in de bekei
door het Verbond opgestelde "Oproep". Korthe:
halve is hiervan een exemplaar bijgevoegd en
daarnaar verwezen worden.
(Opmefking I.D.: Inmiddels zijn exemplaren v{
deze "Oproep" in verschillende plaatsen, ond«
andere in Rotterdam, door versprt

vulde daarna 66n en ander •<
en gaf tevens een korte verklaring van de we:
van het Verbond in Vlaanderen.

- 2 -



— 2 —
recapituleerde daarna

fret kort hetgeen door beide inleiders naar vc
was gebracht, kondigde een korte pauze aan er
decide mede, dat na de pauze gelegenheid tot
stellen van vragen was.

Na deze pauze werden verschillende vrage
gesteld, doch kennelijk alleen door personen,
nog niet eerder contact met net Verbond hadde
gehad.

beantwoordde de vragenstelle
en uit de reacties bleek, dat de antwoorden e
behoorlijke indruk achterlieten.

sloot hierna te 22.30
de vergadering. EISDE.-



OPROEP

HET BESTUUR EN DE
KADERLEDEN VAN
HET VERBOND
RECHT EN ORDE

— overwegend de rampzalige verdeeldheld, die de Nederlanden nog
steeds treft;

— bewust van het gevaar, dat onze volkeren definitief van zichzelf
zouden vervreemden door de gesohiedvervalsing, de begripsver-
warring en de beschavingsafbraak, die bij de huidige regimes
aan bod zijn;

— scherp waakzaam tegenover het communlsme, in zijn vele open-
lijke en verborgen vormen, en tegenover stromingen, die door him
propaganda voor sociale nivellering en universele verbastering
het communisme de weg bereiden ;

besluiten van heden af al het mogelijke te doen om SAMEN met an-
dere organisaties in een zo gesloten mogelijk front een dynamische en
doeltreffende actie te voeren vcor
— eenheid In de Nederlanden, door een politieke actualisering van

de Benelux, opgevat als een volkse federatie van provincies ;
— eemgezindheid van de Klelne Noordzeestaten (Benelux, Dene-

marken en Noorwegen), door nauwe politieke en economische
samenwerking ;

— eendracht in Europe, die naar binnen de eigen identiteit en de
vrije ontplooiing van alle volks- en taalgemeenschappen moet
waarborgen, en naar buiten onafhankelijkheid tegenover andere
wereldmachten mogelijk moet maken ;

— solldaritelt met Zuld-Afrlka, Rhodesie en andere blanke volks-
groepen, die in vreemde werelddelen nun eigen existentie en onze
westerse besohaving verdedigen;

— opbouw van een nieuwe sociale orde, gegrond op solldarlsme:
tegen klassenstrijd en klassenhoogmoed in, streven wij naar een
organische sociale orde, waarin de plaats van de persoon niet
wordt bepaald door afkomst of bezit, maar door zijn prestaties
ten bate van zijn omgeving en daardoor voor de gemeenschap.

Op grand van deze vooruitstrevende nationale en solidaristische stel-
lingen nodigen wij alle sociaal en natlonaal denkende volksgenoten
uit ons een front op te bouwen. het front van diegenen, die als persoon
en als gemeenschap

Z I C H Z E L F W I L L E N B L I J V E N

Vertaonctoecr. Noord-Nwtertand: B. Burner, Oran|Mtraurt 48, Abtanentam fHolland)
VwrbondsMcretarlaat Zuid-Nederiand: Carl Termonta, Vlemlnckveld, 31 - Antwrnpcn
Bij politiebevel : niet op de openbare weg werpen.
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Betreft: 1e Diets Hationaal Solidarj,
LAifDDAG v.h. Verbond

22 OKLJUBJ
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Op zondag 6-10-1968, van 11.00 - 17.00 uur, is d
het Verbond "Recht en Orde" de eerste Diets Mationaal_
lidaristische Landdag gehouden in de zaal "Vlaamse Toer
tenbond, UTt. JacoSsmarkt 45 te Antwerpen.

De bijeenkomst was in Belgie aangekondigd door m
del van het verspreiden van een groot aantal manifeste:
in verschillende plaatsen.

In Nederland werd de bijeenkomst aangezegd, voor
zover deze nog niet aan belangstellenden bekend was. T
vens werd de bijeenkomst aangekondigd in "Samen in de

van septeraber 1968.

In totaal waren 70 personen aanwezig, onder wie:
uit l\ioord Nederland:

u'it Vlaanderen:

De zaalcapaciteit is ruiin 200 zitplaatsen.

Aan de ingang van de zaal kregen alle deelnemers
een programma, waarvan een exeinplaar in fotocopie is b
gevoegd, zij het, dat de daarin geplaatste advertentie
niet zijn gecopieerd.

Ten aanzien van het aangekondigde prograrniaa word
het volgende opgemerkt:

Stipt 11.00 uur werd begonnen met het eerste pun
"Intrede van het Verbondsvaandel en de Leiding" hoev/el
slechts een gering aantal personen in de zaal aanvezig
was. Door alien, met uitzonaering van kennelink oninge
v/ijden en vrouwen, werd stram ±u de houding soaande ae
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intrede gevolgd.

"Gebed voor het Vaderland" werd gezongen door
evenals in het middagprogramma "Nederland

let op uw Saeck" .
De prograniflapunten "Noord en Zuid" en "Lotg^evall

van een student" bestonden uit declaiaatie door

Klaviertussenspel werd 2 maal verzorgd door:

als eerste spreker optredend, hie
een korte inleiding onder de titel "Wij trekken de lij:
verder" waarin door hem een terugblik werd geworpen op
het Verdinaso van Joris van Severen.

gaf in korte trekken zijn bekende
zienswijze op de samenwerking in de Beneluxlanden door
het bundelen van alle nationale krachten.

Bij ontstentenis van kon
zijn aangekondigde reden niet doorgaan.

sprak over solidariteit met Zuid-Afr
Rhodesie en andere landeii waar blanke volksgroepen op
bres staan ter verdediging van de V/esterse beschaving,
welke, volgens spreker, voortdurend wordt bedreigd doo
de gekleurde bevolkingsgroepen.

hield een kort referaat over "Solid
risme"

Hierop volgde, te 13.00 uur, een gezamenlijke ma
tijd waarna te 15.00 uur precies wederori met de "Intre
van het Verbondsvaandel en de leiding", de iniddagzitti:
werd begonnen.

Ha de aangekondigde muziek door een muziekkapel •
ongeveer 30 jongeren en na de declamatie van
sprak over het onderwerp "Studentenakti

Spreker memoreerde de diverse studentenacties we
in verschillende universiteitssteden opeenvolgend plaa
hadden, vertoonde daarbij enkele kleuren-dia's en cone
deerde tenslotte, dat alle studentenacties moeten word
afgekeurd, omdat momenteel de leiding van alle acties
handen is gekomen van de communisten.

De aangekondigde toespraak van
' , kwaia wegens ontstentenis van de

spre&er te vervaiien, inaar in zi.ln plaats werd direct ;
woord genomen door die voor de vuis
weg even vlot vertelde hoe v66r do Tweede V/ereldoorlog
l/ederland werd gewerkt voor Verdinaso.

Het hierbp volgende prograiiimapunt "Ook wij hebbe:
brandstof nodig" bleek een camouflage te zijn voor een
uitgebreide coilecte ter dekking van de geiaaakte Soste]

Vervolgens sprak een kort propagand:
tisch woord voor het Verbond Recht en Orde.

sprak tenslotte de slotrede, w;
in door hew vooral de nadruk werd gelegd op ine'e'r activ:
teit van de militante leden, het winnen van meer leden
in alle geweiten, het uitvoerig propaganda maken en he-
constant contact onderhouden van gev/est met gewest, all
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wel van de gewesten met de Verbondsleiding.

Spreker dankte tenslotte alien die op welke wijz
dan ook hadden meegewerkt aan de 1e Landdag van net Ve
bond.

Staande werd hierna net Wilheliaus gezongen.
Te 17.00 uur verlieten alien de zaal om "buiten a

te treden voor een tocht door de stad.
Achter de muziekkapel werd opgesteld in volgorde

van belangrijkheid en nadat een groot aantal vlaggen w
gedistribueerd onder de deelnemers, werd onder zware b
geleiding van de politic, een rondgang van anderhalf u
door Antwerpen geiaaakt.

Hierna ging elk zijns weegs.
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1e DIETS-NATIONAAL SOLIDARISTISCHE

L A N D D A 6

ZONDAG 6 OKTOBER 1968

V.T.B.-Antwerpen

Inrichter: VERBOND RECHT EN ORDE

WIJ ZULLEN HET VERWEZENLIJKEN !

Met VERBOND RECHT EN ORDE is geen partij. Met VER-
BOND RECHT EN ORDE is een VERBOND. Met Verbond
van vrije mensen, die ten koste van alien en alles een
hierarchisch geordende federate Benelux op volkse basis
in een federaal Europa zal vestigen.

Het VERBOND RECHT EN ORDE staat, midden het anar-
chistisch regime, als de enige kern van hierarchie en orde.
Het staat daar in al zijn geledingen nog zeer klein in ge-
tal, maar onverdelgbaar en zegezeker.

In juni 1960 werd het VERBOND RECHT EN ORDE opge-
richt. Toen waren wij met enkele jongeren ! En met al de
mogelijke machten van het regime en al de mogelijke
machten, die beweren het regime te bekampen TEGEN
ONS! •

Nu zijn wij geworden een kleine gevormde en tevens een
GEDUCHTE en GEEERBIEDIGDE kampformatie, door al-
wie nog zin heeft voor orde. tucht en grootheid.

Men heeft getracht en tracht nog steeds, met lage midde-
len intern onze beweging te ontbinden. Zij vergeten echter
dat wij niet met maatregelen vechten, maar met VRIJE
MANNEN en VROUWEN ! Alleen met vrije mensen kan een
staatkundige actie tot haar doel gevoerd worden. Verbon-
den in dezelfde TUCHT, aaneengesloten in dezelfde ORDE,
AGEREND in dezelfde GEEST dragen wij overal onze ge-
dachte veroverend uit.

De scheppende kracht van die GEEST is het, die te mid-
den van verdachtmaking en tegenwerking het wonder van
deze eerste naoorlogse Diets-Nationaal Solidaristische
LANDDAG mogelijk maakt!

Wij strijden voort!

Armand Wijckmans

Verbondsleider
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zend ik U hierbij een extra editie van Bu
pa-Post, 5e jaargang, no. 9 van auguetus 1968.

Exemplaren van deze editie bleken eerder i
Vlaanderen dan in Nederland verzonden te zijn.

EIEDE.

\: B.V.D.0̂.. »'



Maandblad - jaargang 5 - nr 9 - augustus 1968 - extra editie.

VAN EEN RUS -
SISCHE SOLOAAT
Het ion onjuiat *yn, te beveren dat de r«r-
raderiyke orerral en overveldiging van het
TijeohiBohe en Slovaakae volk door de atryd-
kraohten van de Sovjeta geheel onvervachta
IB gekomen. Er zyn vel degeiyk men*en ge-
veeat die een gevelddadig ingr{jpen in het
liberaliaeringaproeea van Taechoalovakye
aaagekondigd en voorspeld hebben. Deze hel-
der en duideltyk analyserende geesten vond
men echter niet in het linkae doeh in het
reehtee kamp. Vederom is gebleken - en nu
duideiyker dan ooit tevoren - dat men de
ware intelligentia niet moet zoeken in link-
Be kringen. Nooit eerder verd het falen van
de zogenaanide intellektuelen van de linker-
zyde >o onthullend aan de kaak gesteld door
de gebeurtenlssen zelf. Hoe ontelbaar vele
"echte" intellektuelen (v.o. proffeasoren,
dootorandi, aehrtfvera, etudenten enz. enz.)
hebben niet ateeda veer betoogd, in woord
en geschrift, dat men vertrouven kon atel-
len in de voorden en de vreediarae bedoelin-
gen van de Sovjets in het Kremlin. Dat de
komaranisten nog noo'it en in geen enkel land
door middel van vr^e verkiezingen aan de
maeht »yn gekomen, heeft er een groot deel
van de Weaterae intelligentsia niet van kun-
nen veerhouden om de kommuniatiaohe daden
van geveld en onderdrokking steeds veer in
voord en geaohrift te verdedigen. Zij hebben
gezwegen toen b^voorbeeld Eatland, Letland
en Lito oven eenvoudig door, de RUB8en beset
verden. zy hebben gewegen toen Ulbrioht
«yn Ooat-Duitie SovJet-zone hermetiaoh van
de vr^e vereld afaloot door het bouven van

de beruohte Muur in Berlin* Zy hebben ge-
zvegen toen in Hongarye de opatand uitbrak.
Zy hebben gemregen toen de leidera van de
Hongaarae opatand lafhartig vermoord verden,
aamen met een aantal "onvillige" Hongaarve
politioi. Zy hebben gezvegen toen, vele
maanden na het neeralaan van de Hongaarae
opatand, een groot aantal jeugdige Hongaren
die aan de opatand hadden deelgenomen ver-
moord verden* De betreffende jongelui had-
den nameiyk inmiddela in de gevangenia de
leeftyd van 16 (zestien) jaar bereikt en
konden "dua" volgena de vet vorden neerge-
knald. Nooit hebben de linkae intellektue-
len atelling genomen tegen de terreur van
het vereldkommuniame* Al xeer dikvyia heb-
ben vy er in ona blad op gevezen dat het
vereldkommuniame niet altyd zichtbaar, dooh
op velerlei vyzen aktief ia en een doorlo-
pend gevaar ia voor de gehele vrye vereld.
Vele publieiteitamedia*(radio, TV, kranten,
veekbladen en tydaohriften) z{jn zvaar geln-
filtreerd door kommuniatiaohe agenten en
hun handlangera. Natuuriyk hebben ay ook ve-
le apontane hulpkraohten, menaen die zioh
argelooa voor het kommuniatiaohe karretje
laten apannen, daarby dikvyia geenazina ver-
moedend dat z{j alleen maar pionnen ayn in de
strategic, in de plannen en vereldomvattende
intrigea van het Kremlin-bolajeviame. Zy a^n
aleohta de "nuttige idioten" vaarvan Lenin
zei dat men dankbaar gebruik moeat maken.
Wellioht zyn er lezera die zioh afvragen

vaarom vy nog niet vermeld hebben dat ook
vele konununiaten en zelfa kommunlatiache



F partyen zich in afkeurende zin hebben uitge-
sprpken over bet gevelddadige en imperialis-
tische optreden van de Sovjeta in Tsjechoslo-
vakije. Ona antwoord kan kort zyn: Het is niet
werkelijk relevant vat kommuniaten en andere
extreme linka-radikale of "paoifistiache" fi-
gurcn nu zoal te zeggen hebben. Alleen de be-
kenteniB dat zy altyd ongelyk hebben gehad,
zou van enig belang kunnen zyn.Behoudena een
aantal tvyfelachtige uitzonderingen moet men
daar echter geen grote vezvachtingen van heb-
ben. Op het moment dat vy dit achrJjven, heb-
ben de kommuniaten en de extreem-linkae hand-
langera nog geen antvoord op de Ruaaiache o-
verweldiging van Tajeehoalovakye. Men doet er
echter verkeerd aan ala men him dialektiach
vermogen onderachat; zjj zullen een antvoord
vinden. Zij zullen dat antvoord vinden binnen
het raam en de getykte denkpatronen van het
komnoniame. Zozeer zyn ze veratard en ver-
strikt in een eztreem-linkae eenzydigheid,dat
men zich geen illuaiea moet maken over hun
"nieuve inzichten". Zy zullen er (behoudena
vellicht een aantal uitzonderingen) eenvoudig
niet aan denken om het eigen denkpatroon te
doorbreken en te zoeken naar oploaaingen van
de problemen, zonder daarby gebruik te maken
van de een of andere interpretatie van het
kommuniame. Hoevel wij het gaarne andera zou-
den zien, vrezen vy met gerechtvaardigde vreea
dat zy alechta reohtvaardiging van hun ver-f
keerde denkbeelden en vala gebleken illuaiea
zullen zoeken. Daarom ia het niet verkelylc re-
levant vat zy nu zeggen.
In Praag heeft een Raaaiaehe aoldaat eelf moord
gepleegd. Vie kan lezen in het hart van andere
menaen? vy achten ona niet geroepen om op eni-
gerlei vfjze een oordeel uit te apreken over de
laatate daad van die jonge mena. Vast ataat
echter dat hij diep in zjjn hart dodelyk getrof-
fen vaa door een voor hem niet te verdragen
teleuratelling in datgene waarin hjj zozeer ge-
loofd had. Deze jonge Ruaaiache aoldaat vanate
niet medeplichtig te zjjn. De zelfmoord van
deze jonge Rua is (ook ala men zyn daad om re-
ligieuze of gevoon menaeljjke redenen afkewrt)
alleen maar te zien ala een vanhoopadaad tegen
een miadadig en imperialiatiach regien.
In zyn bekende Rode Boekje heeft Mao Tae Toeng
geachreven dat politieke maoht uit de loop van
een geveer komt. Dat by daarin gelijk heeft,
vordt eena temeer gedemonatreerd in o.a. *Taje-
choalovakye. Daar zyn vele geveerlopen vajar
politieke macht uit komt....
Nocbtana, ook in VeatEuropa zullen de extreem
linkae radikalen eerder vroeg dan laat hun on-
dermijnende aktiviteiten voortzetten. Het bly'ft
onveranderd paaaen in het feitelijk nauvelylca
geachakeerde vereldkomnranisme, dat Weat-Europa
ateeda verder ondermynd en innerlyk verzwakt
vordt. Daarom zullen de linkae agitatoratagen-
ten en handlangera hun aktiviteiten hervatten,
Vederom zullen zy met alle middelen pogen de
NATO in diakrediet te brengen. Vederom zullen
zy* jonge menaen aanaporen tot dienatveigering*
Vederom zullen ty met yver en toevyding het
Veat-Duitae "revanohiame" aan de kaak atellen.
Vederom zullen̂  zy tviat en tveedracht pogen te
zaaien tuaaen de Veat-Europeae ataten. Vederom
zullen zu Spanje, Portugal en Griekenland (dua

de landen waar men definitief met het kommu-
niame heeft afgerekend) beachimpen en belaa-
teren. Vederom zullen zy vryVel ungehinderd
allerlei verdachtmakingen kunnen lanceren
tegen mensen en groepen die politiek-kon-
atruktief verkzaam villen zyn, zonder dat de>
ze mensen en groepen zich venaen te konforme-
ren met de gekvalificeerde linka-radikale
doctrines, gedirigeerde leuzen en bedriegiy-
ke alogana. Evenmin venaen deze non-konfor-
miatiaohe dooh poaitieve en konatruktief ge-
orienteerde groepan zich te kompromitteren
door de inzichten en zeer tvyfelachtige stel-
lingen van enigerlei parlementaire politieke
party te onderachryven. zy venaen onafhanke-
iyk te biyven. Zo venat ook Europa-Poat, zicl
poaitief en konatruktief in krachtig European
nationale betekenia opstellend, atrikt onaf-
hankeiyk te biyven. Met verheogde vaakzaam-
heid zal Europa-Poat biyven vaarachuven te-
gen de ondemujnende aktiviteiten van de ez-
treem-linkae krachten in Nederland en Euro-
pa. Onwankelbaar en met grote vaatberadenheid
zullen vy biyven atreven naar de uiteindeiy-
ke eenwording van alle Europeae volkeren in
een verenigd, een krachtig, een vry, een on-
afhankeiyk en veilig Europa. (6.van der Ven)

Abonnementen: f 7,50 of Bf 100 per jaar.
Betalingen kunnen geachieden per poatvia-
ael,per brief of door atorting op poatreke-
ning 1153084 t.n.v. G.van der Yen, Genne-
perveg 73> Eindhoven* Lezera die een proef-
abonnement venaen,zullen na betaling van
/ 3,- of 40 Bf alle in 1968 nog veraohynen-
de nummera ontvangen.

Deze extra editie verachynt in een oplage

I~ van vele duizenden exemplaren. Alle E.P.-vrienden vorden dringend verzooht BO veal
| mogeiyk behulpzaam te zyn by de versprei-
ding van deze editie. Een maaaale medever-
king ia van het allergrootate belang. Mobi-
liaeer nu alle krachten in het belang van
EuropaI Veraterk onze geledaren.

De objektieve omatandigheden vycigen zich
in veraneld tempo ten gunate van E.P. Om da
mogeiykheden te' benutten dienen vy te kun-
nen beschikken over medeverking en geld..11

MIS DAAD
VERSTERK NU DE ANTI-KOMMUNISTISCHE
KRACHTEN IN EUROPA * NEEM EEN
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Betr.: Besl. verg. MV*rbond Recht en Orde"

AGP/ ?&/?£ 1
j ft^a <\^~—~-'\... Hiermede bericht ik U, dat het "Verbond
•__̂ 7-.- <f^"^L,,»mttm " Recht en Orde" op zaterdag 7-9-1968, te 15 uur,

Restaurant Amerioain te Dordrecht een besl
2 — g\» •* 4A£O JWfc* AiC v XLC 0 WCIrlAJ- d»JLi. U JXIJIPX J. VC* J-ii W^ .

0 oEr. l5»0o -fcen vergadering heeft gehouden.
De vergadering was aangezegd.
Van Noord-Nederland waren aanwezig:

Van_Vlaamae__zijde_waren aanwezig:

opende te ruim 15 uur de i
gadering, heette alien welkom, memoreerde vervol^
enkele besluiten, welke op de voorafgaande vergac
ring van het Verbond werden genomen

en deeiae mec
dat van de "Oproepen"f over welke toen werd besi:
nu 2500 exemplaren zijjn gedrukt en ter verspreid:
gedistribueerd kunnen worden.

Spreker stelde vervolgens de "interne organ:
satie" aan de orde.

Ha ampele disoussie werden de volgende besli
ten genomen.

De Verbondsleiding zal bij een Presidium, ij
welke en voor Vlaj
deren en en voor Noor<
Nederland zitting hebben, berusten. Voorlopig zu".
dezelfde personen voor vermelde gebieden ook een
"Politiek Bureau*vormen, met dien versltande, dat

_ o _
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Politieke Bureaub elk voor hun eigen gebied voor
naleving van het "Handvest"

«n voor de te vo3
gen politiek, voor welke vtrantwoording aan het g
hele Presidium gegeven moet worden, zijn aangewes
Het Presidium in zijn totaliteit beslist over al£
mene zaken, welke de gehele Benelux-landen betrei
fen. Het Presidium is aan niemand van de leden pc
soonlijk verantwoording sohuldig. Alle leden zul]
elk bevel van het Presidium zonder meer moeten uj
voeren. Het verbond zal op soldateske wijze wordc
geleidvaoor het Presidiuraplaaarvoor aangewezen

voor Vlaanderen en voor/$
derland.

Teneinde het Verbond naar buiten uit een mi]
tante • groep te doen lijken is het elkaar aansprel
met mijnheer en mevrouw uit den boze. Gesproken
moet worden over kameraad en kameraadske. De vroi
wen zullen geuniformeerd worden. Alle en op die bj
eenkomsten,waar de taak van de kameraadskes de vc
zorging vande propaganda zal zijn, zullen zij me
tlhostess»s11 worden aangesproken.

vulde deze besluiten aan met e<
uitvoerig betoog, waarin veelvuldig de woorden 03
discipline, sterkheid enzovoort waren verwerkt ei
waarin tevens werd gesteld, dat het gebruik van 1
aanspreken van kameraad en kameraadske een beproc
de wijze is om het saamhorigheidsgevoer ie verste
ten. Over een half jaar zullen alle leden niet b<
ter weten of het hoort zo en dan zullen zij het
niet anders willen.

Voortaan, aldus spreker, is het op tijd kom<
op alle bijeenkomsten een gebod. Vie te laat komi
zal alleen nog toegelaten worften als hij of zij
zijn of haar exouus aanbiedt en een goede reden
heeft voor het te laat komen.

Als een lid van de Verbondsleiding een zaal
binnenkomt zullen de minderen (leden) alien moett
opstaan en dan pas weer hun zitplaats innemen en
hun eventueel gesprek kunnen voortzetten, nadat
hiervoor door de meerdere (leider) toesteiuming if
gegeven. Yoorts dienen voortaan opdraohten aan p«
sonerydoor hen te worden afgemeld zowel aan de Ve3
bondsleiding als aan degene, die de opdracht gaf.

Deze toevoegingen van werden z<
der meer aangenomen.

Yervolgens werd de "Werkorie" voor 1968/196<
als volgt vastgesteld:

De statuten voor een "Verbond Recht en Orde"
v.z.w. Vlaanderen* zullen opgesteld en door Mr.

te Antwerperijyverwerkt worden. Voor Nederland
zal hetzelfde door worden gedaan en
hij is daarmede al flink gevorderd.

De propaganda zal in Vlaanderen vooral tegei
alles wat "links" is, alsook Provo's en andere ec
treem-links gerichte elementen,gericht zijn, omdi
de grootste groep bourgois niets van dergelijke :
den moet hebben. Indien door het Verbond tegen d<
personen geageerd wordt, zal dit beslist een behc
lijke dasis goodwill kweken. Indien in een later
stadium andere personen of organisaties aan de kj
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ges-teld zullen worden; door net Verbond zal dat c
eerdter goed gevouden worden. -

In geh.ee! Vlaanderen zal met het werken met
plak-manifestjes
begonnen worden. Daarnaast zullen in sommige plae
sen, onder leiding van , kalkploegen
aan het werk gaan. Deze ploegen krijgen de beschd
king over een auto, welke eventuefl ook als luid-
spreker-auto gebruikt kan wordeny In Vlaanderen,
Wallonie' en Luxemburg zullen industriSlen voor he
plaatsen van advertenties in de ultgaven van het
Verbond en voor het geven van geheime _steun benac
worden.

» 0p zaterdag 14-9-1968 zal in het Centrie-ho-i
te Antwerpen een persoonferentie gehouden worden,
voor welke de gehele Belgische pers is uitgenodij
Zeer beslist mogen daar ge'e'n vertegenwoordigers •<
de Nederlandse pers komen en ofek ge'e'n leden van 1
Verbond in Nederland, dit op bevel van
en (Politiek Bureau) i Van deze peri
oonferentie zal op 6-10-1968 uitge^breid verslag ^
den gedaan op de in Antwerpen te houden bijeenkoi
welke als de eerste "Landdag" gezien moot worden.
Voor deze landdag moe't uitvoerig propaganda gemat
worden en daarvoor aijn onder andere al enkele di
zenden manifesten ter verspreiding gereed.

De verspreiding werd als volgt geregeld:
16-9-1968 te Mechelen, 18-9-1968 te Bruseel, 19-!
1968 te Gent, 20-9-1968 te Ostende, 21-9-1968, t<
14 uur, te Brugge, te 17 uur te Hoeselaere en te
20 uur te Kortri^k. Vooraf zullen advertenties i]
de stedelijke en landelijke pers geplaatst wordei
Verder zullen tijdens het uitdelen van de manifei
ten door mil&tante leden enkele luidsprekerwageni
ingezet worden en zo mogelijk van een muziekkorp:
gebruik gemaakt worden.

Op 28 en 29-9-1968, te 14 uur, zal voor het
Sportpaleis te Antwerpen propaganda gemaakt worfr
in we Ik gebouw op beide dagen, te 14*30 uur, de !
Europeade voor Europe se Volkskultuur begint.

Op de Landdag op 6-10-1968 zullen achte re en-
yolgens voormiddags ,
'.' ' ' ~ voorzitter van "Kf re Di" ,
en namiddags , , ,

en tot slot als spreke:
Jfungeren.

Voor Nederland zal op 10-10-1968, te 20 uur
in z-aal "Den Hout" aan de Sezuidenhoutseweg 11 t(
's-Gravennage een beaio LHII biJumikuiuB'l itBh.uudu.ii '
den, voor welke uitsluitend gelijkdenkenden uit i
dere organisaties uitgenodigd zullen worden. Pen
nen, die niet het voile veftrouwen genie ten, moeti
absoluut geweerd worden en ook de Pers mag beslii
niets te weten komen.

Over dit laatste punt ontstend nogal een he:
tiare disoussie tussen - - - - en
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enerzijds en ander-'zijds, omdat
en in dit stadium van voorbereid

beslist nog niet willen, dat de Pers van de werki
van net Verbond lucht krijgt. Beide sprekers geve
als mfctief, dat dan dte Pers al bij voorbaat voori
genomen zal zijn en dat broodroof, zoals dit met
leden van The Northern League is gebeurd, gepleeg
kan worden.

verklaarda het in het geheel nic
met deze ppvatting eens te zijn en juist journal:!
ten als en te
willen uitnodigen, omdat ook de sleohtste propagg
da toch altijd propaganda blijft.

Sprekar meenda, dat men als lid van het Vert
niet voor "broodroof "bang moet zijn.

Hoewel de onenigheid over dit punt hoog oplJ
kwam het niet tot een uit bars ting, Het "besluit bl£
zoals het in eerste instantie was genomen.

Tenslotte volgde nog een algemene discussie
over de houding van het Verbond tegenover LBWIN,
Marcus „ en zijn uitgave "Rechtt
om". Op gezag van

werd besloten, dat de leden van het Verbonc
niet met LEWIN, M. in contact mogen treden, omdal
LEWIN, M. een jood is en de joden samen met ande]
"volksfremden" de Lage Landen dienen te verlaten,

liet zich ook zeer laatdunkem
uit over
omdat, volgens spreker, het hakei
kruis, onder welk de S.S. had gestreden, door he*
slijk haalt.

sloot hierna te ruim 18 ui
de bijeenkomst. BINDS.-

Aan: B.V.D.
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Betr.: "Verbond Recht en Orde"

Hierbij zend ik U,
een f ot

copie, gemerkt 1, van net Kontakfblad van h
Verbond Recht en Orde, 8e jaargang, no. 10
van 19-10-1968, waarin de op 27-10-1968 te
Antwerpen gehouden Arniestiemars alsmede de
instructies voor de leden van net Verbond
voor deze mars zijn aangekondigd.

Verder is bijgevoegd een fotocopie, ge
rnerkt 2, van een convocatie voor een redact
bijeenkomst van "Samen", orgaan van het Ver
bond Recht en Orde, welke bijeenkomst na af
loop van de Amneetieiaars is gehouden.

EIKDE.-

Aan: B.V.D

r
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KOMTAKTSLAD
V£RBOND RECHT EN ORDE

'irUM

Oe Jaargang nr 10 door uitgever
19 okbober 1968 verzonden

Ti *n<i ' • ~ " c- Termonia, Vleainckveld>5I1Antv.'ernen. Tel. (03)32.20.46
B. Bezemer , Oranjestraat ,4C,Alblasserdam. Tel. (01859)3412

zondag 2? oktober

Ai:ir.;S5?IiD3£TOGING te

II.jO uur Begin 3 '7TOGING. Verbond llecht en Orde
vcrzauielt rechts van ingang zaol llajcstic, Car-
nobstraab, SO. Richbpunt: Benelux-vaandel, \7ij
[ja^n i:i blok in de beboging !

De prcp.^anda va^ de eersbe naoorlogse Diets-Netionaal Solida-
ristische L.'.LTDDAG be Anbwerpen op sondag 6 okbober 11. heeft
voor do dic.\st fiaancies zulke zware invesbcrinc gcvcrgd dat
-.;ij .iu £ irur.u.iciJfel ver onder de bodeni zijn jedoald. U weet dat
he i Vo-L'bond ::cchb en Orde bobaal onafharJzelijk ctaat en alleen
op de dirckbo sbcun van zijn laden en s^'upabisanten kan rekenen.
Dibnoal echber_doen__wi ij_ook_beroeg_o£_y !
'.7iv1 cijn doa ook zo vrij nu onmiddelli.jl; een uininua financie*lc
bi^jdro.^e vr.n 100,- P.% van U be verv/achbcn door storting op post-
jrcl'-onin^ IOI51GC ben naue Verbond Reciib ca Crde , Cuylitsstraat,
(y-\- bo Anb\;c-:pcn. (Believe op sbrookje be vcrnclacn "steun")
Deze driiv^euo.c oo~oep is geen bedeloproep enkel een DRINGEKDE
01-:CJP d.io zondcr raeer door U dienb uib^evoGrd. Uij wensen met
h u b Verbond Roc lit en Orde gcen schulden. ORD2 ook hiorin ! De
sctvulGcn :•."'jji b: groob om door onkele leden gedrogen te worden
o;;.•:-on u-./ ...:.•::. :TT.,rING uib SOLlDARITJIT. Danlc bij voorbaat I

Armand WIJCICJXITS
Verboiidsleidor
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In ^.emorioni tflM MAES
:s :

U was ecn man van eer,
nicts aiiders Icon uw gsest beroeren;
U was oen man van trouw,
cdel; groob in uw ideaal.

Voor uw Voile en Land stond U in dc brcs;
Bij dag on nacht steeds paraat om to dienen.
Spijts onv;il, laaghcid en verdachtmalciac;

spijts Icerlcar , broodroof en kwaadwilli^hcid,
Uw eenvoudi^ geloof in uw Volk,
u\ daauv;orl;clijke inzet voor de hcilige zoalc

wac.rvoor U streed, maken van U hct grotc voorbeeld
dat alien, die praten over ideaal, voor ogen moo ten nemen.
Vricnd Jim, U hebt gestreden tot U viel,
Dat dc Cvroie Goddolijke Bechter U dc plaats geve die
voor'jcl:ov.-'lou is aan alle Groter. Van ons Volk,

itstr ;l.c^i uit hct In ?-.c-ir.orian WIIJ MASS op de ccrste Diots-Nationaal
oliaa/ ic uisclu Land dag te Antwerpen,

."Derstc Dicts-Nationaal Solidaristischc Landdag

D _ Bicts-lT:'. lioiiaal Solidaristischc gedachte brcekt Goor on stj?aalt uit
ii^ar bv.it.. n, Di'c i:ou de korte - al te korte - s<i;.envau iiing zijn van
doze Ic^-ddas './cli'-c pfoor hecrste in de V . T . L i . 1 ..'jlico rca.ktios hebbc-n
'.ve vornoacn ? '.'.•-. ll-:c , Gvclfftrek-iingcn kunr,L-;i v/ij TJo'"cn van dczo dag ?
.Vi.j jcunncn onno(_c.l ij.; bcv/jren dat ur con e nor me drvilctc heersta in de
zaal, doch in aciiL gnomon d»- tagenkantingen. die rccds van v/eken
tevoriiii on 3 ntr^vea ondarvond, watt toch ieuerocn, o;: crd^clc uitzonde-
rinnon na , aair-./czif... -..rio uochtcn tct onn ^ono^^c.i voststcllcn dat al
do aanv/cfr:ir0cii r.x:t r-ynnaoh:' u doze vergadcrinr, bijv/oondoc en zodoendc

.".crr c.x ;i.-;cr oridcrvcr-lcr. \vo van dc toehoordcrs - d^- nict-lcdon - dat
so vorhou.;;d v;;;ron c-cr^s Ci.n ander «j,v.:luid to horcr. da^i .'let oprakelen van
de oudu , verslcton. QricvoatrouiT-el.
iicn vcr.-;lac, van dcsc l.^r.ddag goven latjn wi.i ovc:-: aan dc- reclaktie vaix
"3.:''-ILJiT" , allc...i\c p:. - r ' j l schc voor ons te ontlioudca punten, die ons
moctcn bclpcn o.-i^c nc ;;odc on vrorkin^ to bopalen, aijn van primordiaal

En dc™-.. ?. ;.'.cicV 2, hoci" i; ons seor vccl



!)- oua--:1i.r so; s r.io_b:., V^rijpon dat zij onmo^eli.j1: aan dc Irant van de
wcg, a:.v;A bl-.-j-.A;,i 8J:v...i; dat han daadv;c-rko-lijL:c rac-dcwcrlrinc, vcrcist is,
rj.l].c; zic >-u.'i t:.cv.v; 0.0:\s Van Scvcrc-n, nict zicn vcrvormd worden
tot cor_ ^recviiTJu-,
T)c- ^on^c:•:-:.!, cVi>. cjvzo^,:li.llr ncg langer willcn iaiobruil-;t v/ordcn, moeten
•:..i2.icn c?._t Go cc'i-c^ pol i fci^k, dus hit dicncn, nict bcslotc-n ligt in
••:cn p.;.:;ti'' .:O.:T uc l:o: .-niptio en hot ambiticusc arrivisno hoogtij vicrt.
Icdc.r.: ;n v-ioc'r. :ui uocr dan ooit ovcrtuigd wordcr. da'u iict heil van ons
"oil. ;;.• C-j IT., ti-. aic t l^."t in oon totalo af bro!:l:oli:i:;i van onzc rcspck-
tiovjl"' j.ic '">'.voJ.l"infj33c^iv.w.it.0happen, tnaar int-QcucIoc.! u O u cc-n saracnbun—
uolcn v.r/i cl clc i~r-ochtcn, i^et crkc-nnxng voor ioclcrs problcvacn op plaat-
scii.ji; vial:.
"oderrcr. uoct vrctcn dat in h^ t Euro pa van norcc.i slc-c'its plaats is, tot
•erl-Qli'hc "io'iczcf;^nso!iDp, voor ho."- di._ cc-n riacht vcrtcscnv/oordigcn.

Jcllic sisccuion, rcrrine'o of-isiron mon ook jal tocposson, slcchts ee-n
strijJztu^-r v:;;•>. solidariscu zol en kan ai onzc goz'Tac-nli,jl;c probleracn
oplosscn.
"Dit zr'.Jn cr.l;olc puiitcn clio gcd^r-jnde de landdcfi op dc voorgrond zijn
"jtrcdcn on die ons uocLcn. li:zon mcthoda en micldclcn daortoc aan to

olcciit.-; ocn. v/anlrlo.n]c h_of t osn vorstoord - nict s^stoord - : Hct gcgovc
v/oorC is voor crJ'.clcn niot ncc-r vvaord dan ocn ijdclc vloo.".:.

3 3 •./ E G I IT G S L E V E IT

In. hot pcrspoctiuf van de Ai.HnCSTI-.-'B'J'xOCiIriG op zondr.g
LJ.^' cl:l,ob'jr c.k, richt do gcwcstcli.jlrc afdcliag Antwcrpcn
00:1 ';oorliclitingsvcrgadoring in over; wear on "voile disc"
Au'iootio iFJ- Op Itundigo wijzc v/orui dit ondcruc-rp in al
r-.iin ic-.c: t tcn bc-handcld door dr, jf.r. Horuan \7AG".jI.l\NS.
U ciic bc:;oa:i zi,jt mot do Amnostic[jcdaclitc , diccscricn die
in dc ooraakcn on dc gcvolgcn voa G.J rcprcssic objccticf
•.;c:isoa voorg^licht
ir. h<: c lo?:Djl t

.
tc 'Cordon, zijn to £0..50_uui: aanwezig
Blazoen^j^Gem^ciioCsTraFT^"^!

ii.oGtcscc..-1 vc T/..IC] ...n in unlforn aa.i zeal Llajcstic,
Cc-rnotBtrtji '; t, 90 t^ 9.50 uur soipt !
niliu;m-v;n verzaL^lon in uiiforn aan ing^ng zaol tc
10 uur stipt !

tc 11.30 uur (-.vij vcrlaton dc zaal col: al is dc mooting
nict Gcdr.an !) v_rzc. .clen wij alien rcchts van ingang c
sa;.ica in blck op tu stappcn in dc optocht.



Vooraf in do afvaardiging van hot Vcrbond Itecht en Orda
gaaii dc militantcn met vorbondsvaandcl, dan dc hostessen
gevolgd door dc vcrbondsleiding, Icdcn en sympatisanton
van ons verb ond.
- -
onTraoeTijn~"wi;j elkaar in ons loLaal " 't Blazoen",
Gcuec-ntestraat , 5 te Antwerpon,

.A UfoSTIE NU - ALLEN OP POST I

_ van not Vcrbond Ptccht on Orde te
ANT-TERPEN

Pi- utir lo'iaal " 't Blazoc-n", Gcmcciitcstraat , 5«
nadcrc inlichtingen in volgend konca!.:tblad
ALLE lodcn en synpatisantcn houdcn dcsc dag vrij I

?.0 novc^ibcr : B R U S S E L

P E R S O N A L I A

20.50 uur gcwcstGlijkc afdclinei BP.USSiJL
h-rnojmt zijn wcrkinf, in neb lol;aal "Graaf
Van Egmont", Juul Van I'rj.ctstraat, 20.
ITadore bcrichten volgon !

= op- donclcrda(_ IS scptombor ovorlced Jef DS SIJiJT, Kij was eon voor-
bocld van trouw aan hat dinaso-id^-aal. Hij was ocn van dc ecrsto
in wcst-vloan<icron die dc oud-dinaso's dc uc^ toondc naar het
Vcrbond Rccht on Orde. Hij was cen trouw kancraad ! V7ij bicdcn
aan dc fanilic onzc1 innigc dcclnotaing.

= op dondcrda^ 3 oLtobcr overload V.L.O.-lcidor \7irn IIAES. Op biz. 2
vindt U ccn kort uittrukscl van net in mcnoriaia op dc orstc Dicts-
Nationaal ooliclaristisciio landdag voorgcbracht. 'Jim I.Iacs weze voor
onzc militantcn con voorbc-^ld' van plichtsbewustzijn on inzctbereid-.
hcici. \;ij bicdcn aan zijn echtg^notc :Jed. Suzonnc Vcrncir, zijn
zoon 7/alter, zijn dochters Liv-vr. Spaas-I.iacs, ".."cj. Vora on Greta,
onzo blijl:cn van innigc do c: Inc ming aan.

r= op zatcrdag 12 ol:tobcr 11, huwdon ^ Jan Bcycns net Hodwig Wygacrdcn.
Hartclijl: profiat !

.7.J ^IL.GEN STEEDS OITS VERBOIIDGICJir,?. JIfflH !
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tCuilanbroenBtraat 4
Gent, tf 011o>045i.

Aan cLarn

Kaceraden,

Gelleva aanwezig te zijn op ae eerate redactiebijeenkonst Tan
ona blad "SAtlEH", op zondatj, i;? oktober aa. om 15u30, (dag van
de Affinestidmars) in uet ioicaal "'t E^azoen", Gumeenteatraat 5

te Antverpen.

V or a Nederlaikden en Orde

/ ' A. 1JIK Br L.yn
r«*dactiefceorataria

/


