Ze zijn er weer, de volkstrouwè jongens met blonde
haren, blauwe ogen en wapperende vaandels."" , , /
Ze noemen zich Viking jeugd en willen desnoods met
geweld opkomen voor hun nationaal-sociatistfctiie v
idealen. Nieuwe Revu sprak met dé leiders en
bezocht het hoofdkwartier in Den Helder.

deze week in:

Kampvuur

Viking-Jeugd

Viking-Jeugd

n eindigt met het beoefenen van
..oede manieren bij de vrouwelijke jeugd en het sterken van
de wil zich te weren bij de
mannelijke jeugd.

Wie volkstrouw wil zijn, moet
zich In zijn volkskarakter verdiepen. Bij de volkstrouwe
jeugdarbeid begint dit bij het
bootenen van volksgebruiken,
het gezond houden van het
lichaam door middel van gezonde levenshouding, opvoeding
tot wederzijdse hulpgemeenschap, gaat nog verder door het
aansporen van de wil tot zelfbeheersing

Een plaats is leeg - die van jou!

Viking-jeugd
Bondslelding
519 Stolberg, Brockenberg Sa

Tentenkamp

Volksdans

Zinrijke vrije tijd

Viking-Jeugd

In de Viking-Jeugd worden
vandaag de verantwoordelijken
van morgen opgeleid.
Volhoudend en taai gaat zij haar
weg volgens dé grondslag „Volharding leidt tot goed gevolg".
Een bond met duidelijke weg,
duidelijk getuigenis, doelbewust.
Een bond die het waard is mee
te maken.

en plaats is leeg - die van jou I

Viking-Jeugd
Wij doen aan sport

Viking-Jeugd
Zelfbewust gaat zij haar weg.
Geen aanhangsel van een partij
of volwassenen formatie, geen
geldmiddelen uit de staatskas.
Een echte jeugdbeweging.
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Beroep:

7

Geboortedatum:

Geboorteplaats:
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Voornaam:

Handtekening van de bevolmachtigde opvoeder
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Bij minderjarige:

Plaats:

Hierdoor bevestig ik, dat ik met de doelen van de Viking-Jeugd akkoord ga, en neem er kennis van, dat, in
geval van willekeurige daden mijnerzijds die in tegenstrijd zijn met ds beginselen van de Viking-Jeugd en
de goede orde van de staat, mijn lidmaatschap automatisch geschrapt wordt.

Aanvraag tot opname in de VIKING-JEUGD

l C i D l b

Deutsche ^eitung. v.10.10.1975

N iede r lande.

Rechter Rassenwahn
Der NS-Bazillus findet neue Opfcr

Ein hoUümlischcr Ahtëger
der dentschen Wiking-Jugend
macht von sicli reden: Die
\ Vergangenheit
kommt
noch einmal hoch.
t
Den Haag, im Oktober
hr FShnlein ziert eine farbige Rune
auf schwarzcm Grund. Die kurze Uniformhose gürtet nnch Jungvolk-Art ein
Koppel mit BlechschloG, auf dem das
Runenzcichen wiederkehrt. Auch ihr
Halstuch mit dem Ledcrknoten weckt
Erinnerungen an saubere Zei ten: Hol=lands „Vikingie'Jgd'!. Ablefier. 4er
rechtfradikaU-ri dcutschrn f \Vikingjugend" >weckt derzeit die Aufmerksamkeitdcr niedcrlandischen öffentlichkeit.
rSie sind wieder da. die volkstreuen
Jungs mit ihrem Blondhaar, den blauen
Augen und \vappenverzierten Wimpeln", verkündeto die Amsterdamer
Illustriertc „nieuwe revu" ihrem Publikum und lieferte auf der Titclscite
-r- mit relativierendem Fragezeichen —
das Reizwort gleu-h mit: „Hitlerjugend
In Oen Helder?"
Dafi der nordhollandische Kriegshafcn Den Helder zum Zentrum dec
• Bcwejaiag-wurde. mag freilich Zufall
sein — die ganxe angebliche „Hitlerjugend" bcziffert sich Jiuf rund hundcrt-.
füjifzig Manu. und hult die Reihen fest
gesch lossen hinter ihrem ia_Dcn Helder
beheimatetea. FöhLcr-jEdgar van Engelland. Keinen Zufall hingêgen sëhen dlë"
Hollander in der Tatsache, dafl wieder
einmal der Bazilius rechter Volkstreue,
dicsmal im Wikinger-Gewand, unmittelbar von Deutschland auf ihr Land übergreift.

I

Haft gegen Farbige
Unvergessen sind niimlieh den Nachbarn im Nordwesten noch die Zeiten,
da die NS-Eesat/.cr ihre wirksamste
StUtze in holla'ndischon Nationalsozialisten fanden, die sich in der Organisation „Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden" — kurz NSB —
KusammrnKesch.lo.ssen hutten. So nimmt
es aii'.-h kaum \vundor. claö die heutige
Viking.ieuRd"_— sie will offiziell ïnit
NS-VoYlnlü<:rn so wenig zu tun haben
wie die deutsehe „\Viking~-Multerorganis.it ion — boirri rechtsgcwirfcten
_
^
Leulea bestehendeii_..£ührern Anlch-

/Der Journalist Huub Schoondergang, '
der sich auf die Spur dieser völkischen
Sollandjugend gesetzt hat, vermochte
den zackigen Blondschöpfen allerlei
Einsichlen zu entlocken, für die auch
in Deutschland der Boden allmahlich
wieder fruchtbar wird. Indes, die Bevölkerung der Niederlande macht nur
ein knappes Viertel der Kopfzahl der
Bundcsbürger aus. Kein Wunder also,
dafi man dort schon seismographisch
registriert, was in der Bundesrepublik
noch als „Bodensatz" unbeachtet bleibt.
Reporter Schoondergang, dem das
Runenmal der „Vikingjeiigd"_._ wie ein
„Hakenkreuz auf X-Beinen" vorkommt,
konstatierte bei den Wikingern, neben
wohl unvermeidlichem Linken-HaB und
so positiven Ansatzen wie dem Kampf
gegen Alkohol- .und Drogensucht, einen
bemerkenswerten Rückfall in rassistische Irrungen. Ebensawie Westdeutschlands Wiking-FUhav Wolfgang NahrathT"J„Die~ Farbigen werden nie etwas
von der nordischen Kultur begreifen"),
nimmt auch Hollands oberster Wikinger van Engclland für sich und die Seinen Rassenreinheit irj Anspruch: „Viking-Mitgliedern ist nicht gestattet,
Farbige zu heiraten oder sich mit ihnen
einzulassen."
Für die Hollander haben solche Parolen aktuelle Bedeutung: Der FarbigcnAnteil der Bevölkerung der Niederlande
nimmt gerade in diesen Wochcn vor der
Unabhangigkeitscrklarung ihrer südamerikanischen Kolonie Surinam taglich in einem AusmaC zu, daC sich
ganze Gemcinden gegen die Aufnahme
der taglich per Jet-Luftbrücke eingeflogenen „Reichsgenossen" zur Wehr
setzen.
Obgleich etwa das benachbarte England mit dicsem Phanomen — Widcrstand gegen die Einwanderung farbiger
„PaB-Inlander" aus ehemaligen Koloniën — seit Jahren gleichfalls konfrontiert ist, sind der Haager. Regicrung
unter dem links-sozialdemokratischen
Premier Joop den Uyl solche Demonstrationen peinlich. AuBenminisler van
der Stoel, sonst eher mit auswartigen
Beziehungcn befaQt, muBte aufs platte
Land reisen und die erbostcn Einwohner der Inscl Tholen bcsanftigc-n, die
sich weigerten, Surin.im-Farbigc in
leerstehenden Sommerbungalows unterzubringen — sie besorgtcn, die ungcbetenen Gaste könnten die ertragreicheii
Ferienwohnungen nicht rechtzeitig vor
Beginn der nachsten Sommersaison wieder für zahlende Touristen freimachen.
Mag solche rassistische Aufwallung
auch ehcr auf Überfremdu.ngsfurcht als
auf völkisch verbramtem HaQ gegen
An4«ni*rbtgt crOadaa, «o gibt d* xu-

Von Martin Berastorf

sammen mit dem journalistisch aufg
blasenen Hitlerjugend-Effekt doch w
möglich den rechten Boden ab für c
Aufnahme eines Buches, das seit wer
gen Wochen in Holland auf dem Mar
ist und die Niederlander mit ihrer we
hin verdr&ngten NS-Vergangenheit ko
frontiert: „Voor Führer, Volk en Vadc
land sneuvelde...", zu deutsch etv
„Gefallen für Führer, Volk und Vatc
land" (Verlag Kruscman's Uitgever
maatschappij, Den Haag).
Der Autor Sytze van der Zee, Brüss.
Ier Korrespondcnt des „Nieuwe Rotte
damse Courant/Handelsblad", behai
delt darm Ruhm und Schande der ho
landischen SS, des gröBten Auslande:
kontingents in Himmlers „Schutzsta
fel", und zeichnet gleichzeitig emotion
los- sein Bild der gesamten hollandisrtu
Nazi-Szene bis 1945.

GriiBe von Himmler
Die NSB — als einzige „politlsrf
Partei" in Holland zugelassen, nacldem NSB-Chef Anton Adriaan Mu:
sert «Ihnen, Adolf Hitler, als german
schem Führer Treue bis in den Toe
geschworen hatte — blieb anfangs idee
logisch deutlich hinter der NSDAP zv
rück: Dem Papst Pius XI. gOReniitx-r be
tonte der Katholik Musscrt 19.".6 i
einem Schreiben ausdrücklich, daO Hol
lands Nationalsozialisten im Gegcnsal
zur deutschen Muttcrpartei keincr Re
volution durch Gewalt, kelner „Rassen
lehre" und folglich auch keinem Anti
semitismus fronten.
Das wurde nach der Besetzung durr
die deutsehe Wehrmacht anders, als d»
frühere Völkerbund-Diplomat Ma ri nu
Rost van Tonningen in der NSB auf
stieg und — wegen seines Radikalismu
von Berlin gestützt — den eher gema
Bigt-braunen Mussert zu übcrspiele
versuchte. Rost, der aus seinem Anti
semitismus kcin Hehl machte, halt
schon 1939 Auf t ra g gegeben, eine nie
derlandische SS-Einheit aufzustefl<ir
Jahre spater widmete ihm der „Reichs
führer SS" ein Foto von sich mit hand
schriftlicher Widmung: „In alter hcrz
licher Kameradschaft, H. Himmler".
Der Krieg fühite zwangslUufig unc
In erster Linie zur Gründung hollündischer SS-Kamp f verbande nach den
Vorbild der deutschen Waffen-SS. Dii
SS-Standarte „Westland", spater aufgegangen in der 5. SS-PanzergrenadierDivision „Wiking", die Froiwiliigen-Le.
gion „Nederland" und die SS-Waffcnbrigade „Landstorm Nederland" verstSrktcn nicht unerhcblich das deutsch*
Kampfpotential in West und Ost

datum 1 1 Ai(? 1979

D Zo nodg andere rubricering aangeven.

Betreft:

Viking Jeugd.
Bijgesloten wordt aangeboden jaarverslag van de Viking Jeugd.
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(Albe)
Dees gronden teelden
tarwe en eiken
want de aard' was ieder
zaad gezind
daar met hun zweet en
met hun lijken
uw vaadren 't land
hebben bemind»

Verloochen van uw grond
geen voor
geen halm of zode, wet
noch zede;
winden verwaaiden wel
ons spoor,
geen noodweer sloopt uw
trots verleden,
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liet dit verslag van het afgelopen kamp j aar wil de VICING- JEUGD
Vlaanderen en Nederland alle kameraden en sympathisanten de
mogelijkheid geven een inzicht te krijgen in onze werking.
Wij wensen hiermee duidelijk te aaken dat er heel het jaar
door hard gewerkt is geworden en dat de VIKING- JKUGD in
Vlaanderen bekendheid verwerft door haar gesloten en tuchtvol
optreden tijdens allerlei Vlaamse manifestaties.
Viking- Jeugd Vlaanderen en Nederland heeft het niet gemakkelijk om als jonge Vlaa isnationale jeugdbeweging vaste voet aan,
wal te krijgen naast de andere jeugdbewegingen in Vlaanderen»
Dit belet echter niet dat Viking- Jeu^d Vlaanderen verder zal
blijven stijden voor haar ideaal, niettegenstaande de eventuele
vooroordelen die onze tegenstanders ons naar het hoofd slingeren.
Onze leuze is immers :
11 Zware zee sterkt de armen van onze roeiers
en de storm brengt ons sneller naar het doel."
Deze leuze indachtig willen wij onze idee van een
Volkstrouw Noordland, door samenwerking met andere Vikingkameraden uit gans Europa, verspreiden en tot een realiteit
maken*
Ook in Vlaanderen groeit de interesse raeer en meer voor onze
Europese jeugdbeweging, die eindelijk eens over de grenzen
van Vlaanderen kijkt en toch in eer en trouw handelt tegenover
ons Volk,
Wij willen meer dan vrijetijdsbesteding in onze jeugdbeweging,
wij willen bereiken dat onze jeugd weer leert de gemeenschap
boven de eigen persoonlijkheid te stellen en daarom verlangen
wij van elk lid een tuehtvolle houding en volledige inzet»
Uit deze gemeenschap van gezonde en Volkstrouw geschoolde
jonge mensen zullen later ook persoonlijkheden groeien dte
de verantwoordelijkheid op zich zullen nemen ons ideaal om
te zetten in de realiteit : Vlaanderen in een Europa der
Volkeren.
Mfant alleen wie geleerd heeft zichzelf onder een leiding te
stellen, kan later zelf eens leiding geven.
De moeilijkheden die de toekomst ons ongetwijfeld nog bij onze
verdere opbouw in de weg zal leggen, zullen ,«&$ nog veel
hoofdbrekens bezorgen ma-r uit onze overtuiging dat wij op het
goede spoor zijn, putten wij de kracht om in deze richting
verder te gaan en in deze zin wensen wij alle kameraden en
sympathisanten een heilvol jaar 1979.
De Verbondsleiding.
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Dit jaaroverzicht werd samengesteld door de leiding
van de Viking-J eugd Vlaanderen/Nederland.

BLAUW VOET
VENDELS
Symboliek van het uniform van. de
Blauwvoetvendels der Viking-Jeugd.
Het uniform in het algemeen, symbool van een collectieve dienst
aan éénzelfde ideaal, in éénzelfde organisatie. Al wie hetzelfde
uniform draagt streeft naar éénzelfde doel en staat onder éénzelfde leiding.
Beschrijving van de uniformonderdelen.
Het hemd: het hemd is grijs van kleur en bezit twee schouderstukken
en twee opgenaaide borstzakken . Het wordt steeis met open kraag gedragen. De mouwen worden opgevouwen (nooit
opgerold);
De korte broek: de korte broek is zwart van kleur en vervaardigd
van koordfluweel.
De lange broek: deze behoort enkel tot het uniform van de stormers. Ze is
zwart van kleur. Onderaan zijn
de broekspijpen voorzien van rekkers.
De koppel (afb 3): is een zwarte, glanzende, lederen riem + 4 cm breed.
£en koppelslot met odalrune.
Het vest (afb 2): of JÜJA is zwart van kleur en
vervaardigd uit waterdichte en
windvaste dunne tentzeilstof.
Wordt gedragen zomer en winter.
De broodzak (afb 4): is donker van kleur en wordt
achteraan rechts aan de koppel gedragen. Het is een uitrustingsstuk dat deel uitmaakt van het uniform en in
principe altijd gedragen
wordt.Slechts op bevel wordt
het afgelegd.
-i-

Kousen en. sokken: men onderscheidt kousen en sokken,
kousen: reiken tot .5 ei 4 cm onder de knie maar kunnen ook op
de schoenen gevouwen worden,
sokken: zijn korter dan kousen en worden steeds boven de
schoenen gevouwen*
Beide zijn uit lichtgrijze stof*
Sport- en spelkledi.1*
Het sportuniform bestaat uit een onderlijfje zonder mouwen met hot
Viking-Jeugd sportkenteken (afb I) op de borst. Verder een zwarte
sportbroek met korte pijpen. Men draagt kousen noch sokken» slechts
witte tennissloffen of sportschoenen.
Voor grote sportwedstrijden (vb. Europese Viking sportdag tijdens
het Pinksterkamp)worden witte sokken gedragen, dit na vermelding
in het dienstbericht.
Deze sport- en spelkledij wordt gedragen bij elk onderricht of uitvoering in turnen, atletiek of sportspelen. Uitzondering wordt natuurlijk gemaakt bij sporttakken als zwemmen, voetballen e.d.
In volle zomer, in het bijzonder op zomerkampen kan het dragen van
het onderlijfje afgelegd worden.
Richtlijnen betreffende de haartooi; üok de haartooi is bij de Viking jongen uniform, m.a.w. éénvormig. De haren van hals en slapen
moeten kort zijn, niet over de oren.
-Opmerking: De dienst-, groeps- of kampleider zorgt altijd voor uniformiteit. In dit artikel werden de voornaamste uniformonderdelen opgesomd. Heer bijzonderheden komen in onze brochure nr.
l, TRQBPDIfiHST. Onderverdeeld in uniform-uitrusting- kentekensvlaggen.
-2-

meisjes

Onze meisjesscharen dragen in plaats van het traditionele
eenheidsuniform een mooie blauwe rok. In vorm en kleur moeten
die dan ook op mekaar lijken.
Op de volgende bladzijde vinden jullie drie modellen waaruit
kan gekozen worden, en het staat ieder meisje vrij, naar eigen fantasie en smaak, een mooie boord voor de rok uit te kiezen of zelf te maken, ^r is dus ruimte genoeg om een beetje
persoonlijke smaak en kunst in de rok te verwerken.
Waarom nu moet de rok zijn zoals I. 2, en 3., en niet zoals
a b en c ?
a) De rok moet mooi en praktisch zijn, want wij willen ons
daarin bewegen, ook eens kunnen lopen, marcheren en volksdansen.
b) Wij zijn immers Viking-meisjes en geen modepoppen; ook
stoort de opvallende lengte het eenheidskarakter van ons
optreden.
e) tfen plooienrok kan niet met boord gedragen worden, en kan
dus bij ons niet gedragen worden.
De breedte van de boord zullen wij tussen 2 en 5 cm houden.
De blauwe stof moet bij de verbondsleiding^ besteld
worden, daar niet gelijk welke stof
kan gebruikt worden. De kosten bedragen
ongeveer 150-200 fr.
De roklengte mag tot a m de knie
gaan, de knieschijf mag nog te zien zijn.
Bij de rok wordt een eenvoudige witte
bloes gedragen, zoals hiernaast afgebeeld.
Dus geen trui, polohemd of "T-shirt".
In de zomer worden witte kniekousen, en in
de winter witte broekkousen gedragen.
Het best passen bij deze kledij donkere

halve schoenen, waarmee ook kan aan volksdans geda-n worden»
Van de meisjes wordt verwacht dat zij hun bloes zelf maken.

3L&J33 BOS
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4 - baaoarok (nitlonondo)
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geen,KLni~ of nidirok

2 - banenrok - klokrok
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aan bat lanöeband gefronst
of iaat enkels plooien

bijzonder geschikt voor de
jongore aoiojoa

c)

geen plooionrok
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Een grauwe, regenachtige maandagvoormiddag, enkele jongens
der Viking- Jeugd Vlaanderen en één ïhiitser begeven zich
vanuit Baelen a/d Weser (£upen ) in de richting -van de
Hoge Venen. Allen hebben ze zich vastberaden voorgenomen
de tocht door de Hoge Venen zonder voedsel te doorstaan.
Zwaarbeladen met ransels, tenten en slaapzakken vordert de
groep steeds verder zuidwaarts langs modderige wegeltjes en
drassige weiden. Voor hen liggen nog 70 km. door het gebied
der Hoge Venen.
Aan de noordrand van het "Hertogenwoud" wordt er een eerste
rustpauze gehouden en krijgt de groep zijn laatste instrukties. In de vroege namiddag bereikt de groei) de afdamming
van de Gileppe, waar de tweede rustpauze wordt ingelegd.
De stuwdam wordt beklommen en van dan af gaat de tocht
door moeras en bossen verder zuidwaarts in de richting van
Hockai. In de late namiddag maakt de toenemende regenval
de klederen onbehaaglijk klam. Desondanks voelt eenieder
zich nog fit zodat de groep gestadig vordert. Tegen de avond
heeft het opgehouden met regenen. Wij staan echter voor een
schijnbaar onoverwinnelijke hindernis. Bij het volgen van e«n
ondoorwaadbare, kolkende rivier wordt ons de weg versperd
door een steile rotswand, den alleenstaande boom wordt
omgehakt en het oversteken van de rivier wordt mogelijk.
]$nkele kilometers verder worden de tenten langs een bosweg
opgeslagen. Ülkeen bereidt zich voor op de eerste overnachting. De volgende morgen regent het we ?r en het eerste
hongergevoel manifestec-rt zich bij allen. Liet koud beekwater
wordt de dorst gelest en de maag gevuld. *Ju gaat hot verder
met behulp van kaart en kormas tot Hockai is bereikt.
Het gewicht der natte tenten maakt sich bij iedere stap
merkbaar. De la-irzen zinken nu ook dieier in de modder dan
de dag voordien.
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Deze tweede dag belooft een echte marteling te worden.
Het is een waarlijke verlichting wanneer bij het bereiken
van Hockai het slijkerig terrein wordt achtergelaten.
Vanuit Hockai moeten nog 13 km. afgelegd worden tot aan
de Baraque tóichel. De vermoeidheid begint echter een rol
te spelen en bij sommigen wordt dp fteotaoop toe het gaan be
bemoeilijkt door blazen aan de voeten. Gelukkig is in de
tussentijd de bewolking verdwenen en worden de klamme
klederen gedroogd ftaor de zon. Zes kilonieter ten Ü.O. van
Hockai is het zuidelijkste punt van de overlevingstocht
bereikt. Van da n af gaat het weer noordwaarts in de richting van de Baraque Michel. Het gemiddelde raarstempo daalt
echter tot een zeer laag peil en er moeten steeds meer rustpauzes worden ingelegd. De vermoeidheid wordt het voornaamste
probleem. De lippen zijn oogezwollen, een schrijnende pijn
is voelbaar aan de sleutelbeenderen, de voeten, de dijen,
alles begint pijn te doen. Om 17 uur tenslotte wordt de
Baraque üiehel bereikt, en I km. verder worden de tenten
opgeslagen voor de tweede overnachting. Benieder tracht
reeds naar het einde van de volgende dag.
In de vroege morgen van de derde dag regent het weer zodat
ook ditmaal de tenten nat moeten worden ingepakt. In de
maagstreek is een knagend gevoel duidelijk merkbaar.
Opmerkelijk is dat de honger enkel bij het opstaan voelbaar
was en verdween van zodra het marscheren werd ingezet.
Het einddoel van deze derde dag en tevens van de ganse overlevingstocht was de afdamming van de ffeser in üupen.
Het weer was nu merkelijk beter, maar het water was overal
rijkelijk aanwezig. In ieder greppeltje, in het bos, op de
open plekken, water, water en nog eens water.
Om 15 uur 50 is het meer van de Weserafdamming bereikt en
liggen de Venen achter ons. Voor een derde maal wordt het
kamp opgeslagen. Ditmaal voor de laatste overnachting in
een natte tent of onder de regenrijke blote hemel.
De volgende morgen is het hongeren voorbij. Heerlijke warme
melk, aangerijkt met suiker, wordt door elke "overlevende"
met voldoening in de maag opgenomen.
Na een stortbad te hebben genomen in de jeugdherberg te
Eupen, wordt de overlevingstocht 1978 besloten met een
heuglijke feestmaaltijd, die onder de tonen van de bekende
Beethovensyraphonie nr. 9 werd ingeleid.
Deze overlevingstocht is slechts één facet van het avontuurlijke hardingsproces dat de Viking- Jeugd Vlaanderen en
Nederland de jeugd te bieden heeft. Vlaanderens en
Europa's toekomst kan enkel rusten op de schouders van een
jeugd die taai is als leder, snel als hazewinden en hard
als staal.
Meisjes en jongens, Vlaamse jeugd, wat aarzelt gij ??
SLUIT AAH il
' •
VIKING Hou Zee J
Patrick( Limburg).

De V I K I N G - J E U G D
in Nederland
Toen op 8 mei 1945 de wapens aan alle fronten zwegen waren velen
van ons van mening dat het met Kuropa afgelopen was.
Het leek alsof de duizenden jaren oude strijd tussen de ordenende krachten van het loofwoud en de onheilspellende vernielzucht
van steppe en rimboe zich in het voordeel van de laatste had
beslist.
Dat Europa zich van deze ineenstorting weer gedeeltelijk heeft
hersteld is een bewijs van de levenswil van ons oude werelddeel.
Dit herstel is dan ook een doorn in het oog van de duistere machten die Europa's ondergang gezworen hebben.
In de laatste wereldoorlog speelden deze figuren de kaart op de
"grote otalin", het "zegerijke Rode Leger" en de "Grote Proletarische Revolutie". Nu gaan ze wat minder grof en voorzichtige*
te werk, maar hun doel is hetzelfde gebleven: de vernietiging
van de hen zo gehate blanke Europese beschaving.
Het is spijtig en vernederend om als nationaal denkende en Europees voelende Nederlander te moeten vaststellen dat deze lieden
zich in zijn vaderland een stevige positie verworven hebben.
Wie de laatste weken en maanden het nieuws gevolgd heeft zal tot
zijn of haar ontzetting bemerkt hebben dat deze heren niets onbeproefd laten om stemming te maken, oude wonden open te rijten
en Europeanen tegen elkander op te hitsen.
In feite zien deze oude tegenstanders in hun moderne maatpak, als
vrolijk visioen een Europa waarop de fanatieke, opgezweepte en
primitieve mensenmassa's uit de "Derde Wereld" zich zullen storten gelijk een alles verwoestende sprinkhanenplaag.
Vandaar hun toverwoorden : "antifascisme" en "antiracisme".
Een antifascist is hij die de opgeblazen clown N'komo steunt.
Een antifascist is hij die zich verzet tegen de amnestie voor
oorlogsveroordeelden.
Een antiracist is hij die pleit voor onbeperkte immigratie van
vreemde booswichten in onze overbevolkte Delta.
Dit alles is niet nieuw. Ook in de periode 1945/60 heeft de Nederlandse burger een stroom van "antifascistische"- propaganda over zich heen moeten laten gaan.'
Na 1960 werd de toestand ingewikkelder. Het economosch wonder
had ook in Nederland toegeslagen en daarmee de mogelijkheden tot
vrijetijdsbesteding vergroot. Wilde men niet achterblijven dan
moest men meedoen aan de beat-, pop-en underground rage. Men
moest geestverruimende en hallucinerende middelen gebruiken om
in te zijn. De eerste de beste overgewaaide goeroe trok talloze
volgelingen. Het antifascisme raakte wat op de achtergrond»
Post-koloniale negerkoningen als Idi Amin Dada, Bokassa en hoe
deze griezels ook verder mogen heten, brachten de negrofielen
aan het twijfelen.
Natuurlijk moest de Europeaan zich nog steeds schuldig voelen.
Wij waren immers zo rijk, en zij zo armJ
Wij moesten boeten voor onze rijkdom en als straf kregen wij een
plaag van meer dan 100.000 Surinamers op ons dak.
De Israëlische maffia deed in .imsterdam haar intreie»

Het uitschot der aarde verziekt onze Amsterdamse binnenstad.
Wie door deze oude hoofdstad wandelt ziet een donkere menigte
door de straten schuiven, Messteken en berovingen zijn alledaagse gebeurtenissen geworden.
"Ha, zie je wel" roept de tegenstander triomferend, "Nederland
is niet blank meer."
Hierbij mag men niet voorbijgaan aan de rol van wat zich "linksintellectueel" noemt. Zij hebben een afschuw van geweld maar
zijn vertederd van de negerbokser Mohammed Ali, want hij brengt
het zo leuk.
2e zijn tegen drugs want dit leidt af van de klassestrijd maar
gebruiken zelf graag een stick of een trip.
Ze zijn tegen de doodstraf maar dromen van de dag waarop Joop
Glimmerveen of Pieter Menten aan de galg bengelt.
Vroeger waren ze voor rood-China als interessant Derde Wereli
experiment maar nu vinden ze dat China een gevaarlijke anti-sovjet koers vaart»
Ze keuren de Baad er-Ueinho f bende niet goed maar zien het "rechtse
gevaar" als veel dreigender.
Ze schelden op de welvaart maar breken zich het hoofd over de
inrichting van hun woning.
Blank racisme is uit den boze, zwart racisme begrijpelijk»
Als tien jongens in zwarte uniformen door de straten van Den Helder
marcheren zweten ze van angst, maar miljoenen tot de tanden gewapende bolsjevieken verstoren hun nachtrust niet.
Zo kan men nog meer typeringen vinden voor dit soort lieden dat
als tragisch-komisohe ironie van het lot gedoemd is aan de rand
van de samenleving te vertoeven, likkend naar boven en trappend
naar beneden, maar symptomatisch voor een gedachtenwereld die
het Nederlandse geestesleven sinds tientallen jaren beheerst*
Sedert 1945 waren ook in Nederland groeperingen actief die tegen
de stroom oproeien. Hen was geen lang bestaan beschoren, dank zij
de "demograzie" of wat daarvoor doorgaat. De eerste nationaal£uröpese groepering werd verboden in 1953. Tien jaar later gebeurde hetzelfde met weer een andere, ün ruim I 1/2 jaar geleden hebben de heren democraten de NYU (Nederlandse Volks Unie) verboden.

.••/.•
-8-

Hen ziet, het ontbreekt de nationale krachten in Nederland niet
aan een goede wil, maar de communistische maffia is hier sterker
dan men denkt.
Het geschreeuw van communisten vermag ons echter niet af te schrikken van ons ideaal.
De kleine, gestadig groeiende kern in Nederland die zich voor de
VIKINGr-JKUGD inzet beseft dat de bewustwording van ons volk «en
lange doornige weg zal zijn. Hij weet zich echter gesterkt door
het vertrouwen deel uit te maken van een machtige JSuropese jeugdbeweging die vastbesloten is een einde te maken aan de woelarbeid
van hen die in dienst staan van de machthebbers ixi Moskou en elders
Dit besef en deze uit de diepte van het hart komende oprechte
wil tot samenwerking zijn de veiligste garanties voor de uiteindelijke overwinning van alle nationale krachten in Nederland ea
Europa*

Jan V.
Amsterdam

vA tri*»*
Itwtt**

mi**
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volk*trouuj

GÜRS^KLD

I 3 - I 4 - I 5 / 5 / 1978.

aaterdagtaiddag 13 nei.
Omstreeks 12 u.3ü, na een tocht van neer dan 5 uur door mistig
en druilerig weer, kwam de Vlaamse Viking- Jeugd afdeling aan
te Gerafeld, waar het 24 nte treffen der nïuropese Volkstrouwe
jeugd doorging.
Na de eerste begroetingen van onze Duitse, franse en Nederlandse
kameraden kregen wij onze tent toegewezen.
Veel tijd om even uit te rusten in het zachte stro was er evenwel
niet. Die namiddag hadden de " wehrkampf "-oefeningen plaats en
wij moesten eerst'nog eten.
In looppas door de modder na*r de "keuken" waar ons een hete k«m
Vikingersoep in de hand werd gestoot, sa-nen -net e«n bord waarin
••*/•••
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een niet nader te identificeren substantie dreef. Lekker, dat
vas het echter wel.
Nauwelijks waren wij klaar of de oefeningen namen een aanvang.
De rugzakken werden gewogen ( min _> kg ) en iedere groepsleider
kreeg een kompas toegestopt. In vrije nars ging het dan naar de
eerste proef : geweer schr'.oten.
Daar wij als laatste aangekomen wxren kregen wij ook het laatste
groepsnummer, wat inhield dat vrij alvast ongeveer I 1/2 uur in
de kou konden staan wachten vooraleer alle andere groepen hun
schietproef hadden afgelegd.
Eindelijk was het clan toch zover. Instrukties in het Nederlands
en iedereen kon er zijn 6 ko~els doorjagen. Ka afloop hadden wij
het er nog zo slecht niet afgebracht.
Intussen was een tweede groep Vlamingen gearriveerd ( ze hadden
even pech gehad ) o.l.v. Patrick, zodaj wij met een versterkte
ploeg begonnen aan onze korapastocht.
Hadden wij vooraf geweten wat deze to ;ht zou meebrengen dan
hadden we het kaartje dat ons als hulpmiddel was in de hand gestopt ten stelligste gebruikt*
Wij zo;den het doen enkel met het kompas.
Was het te wijten a*n onze vermoeidheid na de lange reis of aan,
de kou.*. ,alleszins kwamen vrij twee uur later, na een paar helse
beklimmingen, eensgezind tot de konklusie dat het bos waarin we
dwaalden niet het juisie was ( ervaring is de beste leerschool,
nietwaar grijnslachers ).Kortom wij besloten terug te keren.
En. al zingend nog wel.
Als we gedacht hadden dat ons e-n warm onthaal zou te beurt
vallen dan waren we er ver naast. Er dienden nog enkele proeven
afgewerkt die ons al met al nog een.beetje in de eer lieten
delen ( al zorgde Erik nog bijna voor een slachtoffer .'.').
Die avond stond er zang- en volksdanswedstrijd op het programma.
En al zouden wij liever in onze warme slaaozakken gekropen zijn
toch bereidden we ons mee voor om werkelijk eens de Vlaamse eer
hoog te houden. Er kwam evenwel een kink in de kabel. Toen er
vrijwilligers gevraagd werden om een avoridlijke, plaatselijke
plakaktie te houden bleken niet zoveel Vikingers graag het luimige samenzijn in de steek te willen laten. Wij stelden ons dan
maar in blok achter deze aktie( plikken is toch al min of meer
een " Vlaamse traditie ".
Zo misten we de wedstrijd eneen deel van onze nachtrust, die wij
dan maar volledig ooofferuen om ook nog de karapwacht waar te nemen.
Tot daar de eerste ( bewogen ) kampdag.
's Anderendaags, 14/5, "Prühsoort". Dan ontbijt en daarna een
peiling in hoeverre wij op < e hoogte waren van de geschiedenis
van onze ( in dit geval Vlaaase) beweging. Daarna opnieuw in
sportkledij. De grote sportwedstrijd, waarin wij met onze
kameraden wedijverden in verspringen, hardlopen, speerwerpen en
kogelstoten.
Deze kamp werd door alle Vlaamse Vikingers glansrijk doorstaan.
Na het middageten stond een speciale tocht op het programma.
In volledig uniform werden we in de beschikbare wagens en kamions
geladen. Alle vlaggen gingen mee.
De stopplaats was een plaatsje aan de DUITS- DU-ïTSü grens
( de beruchte "Schandgrenze" ) waar we in stilte met de ganse

groep plaatsnamen op een verhoogd platform in de rotsformatie.
Met de "roden" in hun uitkijktorens v*6r ons werd dan opgeroepen tot eensgezindheid en solidariteit teneinde Duitsland
te herenigen. Daarna volgden de volksliederen.
Onder het waakzaam oog van de inmiddels geallarmeerde
11 Grenzoolizei" reden we terug kampwaarts.
Om de namiddag te vullen soeelde Viking- Jeugd Berlijn dan
tegen de ( met een oaar Vlamingen versterkte ) Parij se ploeg
een partij voetbal. Daar het licht regende en "uw dienaar"
de uitslag vergeten is kunnea we slechts nelden dat het er
heet aan toe ging.
Die tweede kampdag werd dan besloten met een groots vollcadanstreffen (hé Koen ).
tfa een goeie nachtrust( met oonieuw een korte nachtwacht)
"Frühst)ort", ontbijt en verzamelen in uniform. Korte marsen herdenkingsplechtigheid aan het monument van de voor Volk
en Land, tegen het bolsjevisrae, gesneuvelde soldaten.
Hier werd een woord van trouw gesproken in het Duits, Frans
Nederlands en Italiaans. Ook de plaatseli.j ce bevolking keek
toe.
Daarna sluitin/*sformatie op de kampplaats met de uitreikingen
van de veroverde "Oorkonden".
Gauw het middagmaal naar binnen gespeeld, afscheid genomen
en op weg naar Vlaanderen.
En al was de tucht op sommige plaatsen wat ver be zoeken,
toch vonden we het een fantastisch weekend, waar bevveaen
werd dat kameraadschap niet zomaar een woord is.
Dirk (O.-VI.)

^^^Mk JÉP^ÉL ^Wk séÊNbk. JÉWfck JÊ^bk. jfHbk.
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.„ w.nD..r
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DIKSMUIDE

51

STE

IJZERBED EVAART
Zondag 2 juli. De regen zal waarschijnlijk vele bedevaarders van de weide weggehouden hebben of zelfs belet hebben ttxais
te vertrekken*

Maar niettegenstaande het woeste Noorderweer zijn toon vele
militanten van binnen- en buitenlandse strijd- en kultuurver«nigingen afgezakt om samen met de duizenden Vlamingen de eed van
trouw aan Vlaanderen af te leggen en om samen met het Vlaamse
volk alle soldaten te herdenken die in de voorbije oorlogen gevallen zijn.
Hier aan de voet van het Ijzermonument hernieuwen wij het testament van de Vlaamse frontsoldaten uit de eerste wereldoorlog,
die vochten met het belgische leger in de hoop na de oorlog ham,
eis tot zelfbestuur voor Vlaanderen door de belgische staat inewilligd te zien*
• belgische staat erkende wel Vlaams kanonnenvlees. maar Biet
het Vlaamse Volkf

§

Hier» op deze LJzervlakte, werden vele gewone Vlaamse soldaten gestraft, gevangen gezet of mishandeld omdat zij Vlaams»
bladen lazen of hun eigen volksliederen zongen*•• Hier in dit
zo mooie Polderlandschap, werden duizenden Vlaamse soldaten 4e
dood ingejaagd omdat de officieren Franse bevelen gaven*
Hier moesten Vlaamsnationalisten die in geen unitair belgisoh

leger dienst wilden doen, elke nacht van de oorlog "dodengraéhten" graven, ondergoed, tot aan hun knieën in het modderige water en onder het nooit afnemende vuren van machinegeweren*
blaar dat alles is reeds 60 jaar voorbij* Spijtig genoeg mi e t
helemaal, want nog steeds is het testament van deze frontsoldaten
en van de Vlaamse aktivisten niet uitgevoerd : ZELFBESTUUR.
Integendeel, er is een belangrijk punt aan hun testament toegevoegd: AMNESTIE.
Deze 51 ste IJzerbedevaart was vol van strijdlust ea Vlaams
aktivisme, temeer daar de Vlamingen zich afvroegen of voorzitter
Coene, evenals Valeer Portier, zou toegeven aan de regeringsdmk
en zich zou ^uitspreken voor het egmontpakt, dat door elke rechtgeaarde Vlaming verworpen werd*
Zoals elk jaar was ook dit jaar Viking-Jeugd aanwezig* Reeds
zaterdagmiddag waren naast onze Nederlands en Vlaamse leden
Duitse, Engelse, Franse en Spaanse Vikingers aangekomen, en
gewoontegetrouw lieten wij 's avonds de kijklustigen op het marktplein genieten van vendelzwaaien, volksdansen en zang*
Ook een traditie is de jaarlijkse massale opkomst van de rijkswacht, 's Zondagsmorgens stonden er 5 te paard op de brug, half
de weg versperrend, zodat men slechts met 4 naast elkaar de brug
over kon.
Vele Vlamingen dachten hierbij terug aan de woelige bedevaarten
na W.O. II, die wij jongeren , gelukkig, niet meegemaakt hebben*
Ook kregen, evenals VUO, AVNJ ..., opnieuw geen toelating tot
opmarcheren. De grijshemden onder de Odalrune stonden dan ook
reeds klaar tot de strijd tot de rijkswacht dan eindelijk toch
die toelating gaf;
De optocht, met vooraan de Jagerskapel was indrukwekkend*
Viking-Jeugd Vl/Ned wekte in die optocht vooral waardering en ontzag door het meedragen van 5 zwarte schilden die samen het woord
XROUW vormden. Hierdoor werd door Viking-Jeugd de aandacht enpp
gevestigd dat zij, ongebonden, trouw blijft, tot de dood, aan
Vlaanderen. Ook bedoelden wij ermee trouw te blijven aan onze
Germaanse afstamming en onze volksnationale ingesteldheid, trouw
aan het testament van de gesneuvelde front- en Oostfrontsoldaten*
De propagandawagen van Viking-Jeugd Vl/Ned zorgde er inmiddels voor dat de Viking-Jeugd beter bekend werd bij ons. De foto*s
en kritieken in de dagbladen naderhand, toonden aan dat wij wel
degelijk naar voren traden, en de waardering die het publiek ons
gaf bewees ons dat wij op de juiste weg zijn.
Ondertussen legden een paar Vikingers bloemenkransen neer aan de
ruïnes van de oude toren.
Het IJzerbedevaartkomitee weigerde ons echter pertinent elke deelname aan de vlaggenparade, niettegenstaande wij slechts met één
enkele leeuwenvlag (zonder tekst of rune) wilden mee opstappen.*
(BHJ en .\VNJ kregen hiervoor wel toelatingl) Na een korte woordenstrijd en dank zij de hulp van een DF-vaandeldrager werd onze
leeuw dan toch toegelaten*
Volgende maal zijn we er terug, maar dan met veel meer, nietwaar
gij jongen, en gij meisje die dit leest*
Erik (O.-VI)
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Viking - Jeugd, volkstrouw en....
Europees!
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Daar de zege van Sroeninge in 1302 het grootste militaire sukses
is» dat de Vlamingen in heel hun geschiedenis ooi-t behaald hebben
en deze triomf Vlaanderen en de Nederlanden van de ondergang
heeft gered, hebben we natuurlijk een buitengewone belangstelling
voor alles wat met deze veldslag verband houdt» Daarom verbale» we
hier de versie die de tijdgenoten van de Klauwaerts ons nagelaten
hebben over de strijd die geleverd werd "Omrae tlant te bescermene"
zoals in de Brugse stadsrekeningen te lezen staat.
et Vlaamse heir.
Om negen uur 's morgens van de heuglijke Ilde Juli van het
Jaa* Onzes Heren 1302, staan de Vlaamse troepen ter sterkte van
ongeveer 20.000 man in de Groeninger kouter voor de stad Kortrijk
in slagorde geschaard. Het front is ongeveer 600 meter lang en
dertig gelederen diep. De rechtervleugel bestaat uit de Brugse
hèerban, ongeveer 6.000 man sterk onder het commando van Willem
van G-ullik. 1200 leperlingen dekken hen in de rug, om een uitval
van het belegerde Frans garnizoen van Kortrijk te beletten*
De burgers van Kortrijk bezetten zelf al de wallen en poorten van
hun stad om alle verrassingen te voorkomen.
De kern van het Vlaamse leger wordt gevormd door de krijgsbenden
uit het kustland, en aangevoerd door de Vlaamse ridderschap.
De linkervleugel bestaat uit 5.000 man uit Oost-Vlaanderen onder
het bevel van graaf Gwijde van Namen. Aan die kant staan ook de
hulptroepen van de Brabantse en Rijnlandse ridders opgesteld.
Jan van Renesse, die het opperbevel waarneemt, heeft ook het commando over het reservekorps, dat gevormd werd door de Zeeuwse adel.
Een dikke mist hangt over de Kortrijkse meersen. Het Vlaamse heir
staat pal om de schok van de Franse troepen op te vangen en hen

naar het Zuiden terug te jagen.

Het ongewone in de Vlaamse slagorde was de afwezigheid van ruiters.
Zelfs de ridders waren afgestegen en hadden besloten te voet te
vechten.
oor de aanval»
Voor de aanval laten de Vlaamse krijgsheren hun laatste bevelen aan hun manschappen meedelen : "Kerst moeten de paarden van
de Franse ridders aangevallen worden met lans en goedendag, want
als het paard ten val gebracht is, kan men de ridder zelf gemakkelijk treffen!"
In de grauwe morgen knielt heel het Vlaamse leger; voor het front
schrijdt een priester met een monstrans. De Vlamingen communiceren
met een beetje van de duurbare aarde waarvoor ze hun leven veil
hebben en die straks met hun bloed zal gedrenkt zijn. Daarna wordt
Pieter de Conino, die al de Vlaamse krachten samengebundeld heeft,
door graaf Gwijde op het slagveld tot ridder geslagen.
Daar klinkt de stem van de opperbevelhebber, Jan van Renesse over
de vlakte : "Vlamingen, gedenk met welke hoogmoed de Fransen ons
hebben gehoond, welk onrecht zij aan uw prinsen en uzelf hebben
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aangedaan. Gedenk al het kwaad dat zij hier hebben uitgericht,
en gedenk wat er u te wachten staat, indien zij noesten overwinnen! Gedenk dat gij strijdt voor een rechtvaardige zaak, voor uw
leven en dat van uw kroost! Doe dapper uw best.», en moker vooral
duchtig op de paardenJ"
e aanval.
*»

De zon staat hoog boven Vlaanderen. Zij heeft de dikke mist
die over de Groeninger meersen hing opgezogen. De beide legers
zien elkander staan. Tussen de beek en de stad dansen duizende
leeuwen aan de lange lansen. Het centrum van het Vlaamse heir word
beheerst door een reusachtige leeuwenstandaard, de krijgsbanier
van de Lage Landen/
Het is middag* Trompetten schallen. Paarden hinniken. Wapens kletteren. De Franse boogschutters gaan tot de aanval over. Ze zijn
minstens tweemaal zo talrijk als de Vlaamse schutters. Onder de
eerste druk moeten de Vlaamse voorposten anderhalve boogscheut
wijken. Daarop rukt het gros van het Franse voetvolk vooruit, Br
ontstaat een geweldig gevecht. De Zuiderse vinnigheid loopt storm
tegen het stoere Noordse geweld.
Dan geeft Jan van Renesse bevel aan de eerste linies om zich tus«*
sen de meersen terug te trekken. De Franse ruiters menen dat de
Vlamingen reeds op aftocht zijn, en willen de eer van het gevecht
voor aichzelf opeisen. Daar wordt er geroepen : Achteruit, voetvolk, achteruitl
iün wild stormen de ridders, die hun onstuimigheid niet meer kunnen
bedwingen, ten aanval. Ze botsen vooreerst op hun eigen boogschutters en infanteristen die zich nog niet helemaal teruggetrokken
hebben. Met honderden komen de ruiters in de verraderlijke moerassen terecht en deze zuigen onverbiddelijk de zwaargepantserde paax
den en ruiters in hun zompig graf.
De Vlamingen vormen intussen met hun lange lansen en puntige goedendags een ondoordringbare haag van ijzer en staal waarop de eerste Franse ruiters die aan de verwarring en het dodende zuigen, van
de moerassen ontsnapt zijn, te pletter lopen.
Ongenadig mokeren de zware goedendags op de koppen van de paarden
die neerzijgen of op hol slaan. De Bruggelingen worden dan aangevallen door het gros van de Franse ruiterij. Onder die zware druk
moeten zij enkele meters wijken. Op dat moment doen de belegerde
Fransen van de burcht van Kortrijk een uitval. Er wordt geraasd,
getierd en gehuild. De strijd heeft zijn hoogtepunt bereikt.
e Vlaamse tegenaanval.
Op dat moment heeft graaf Jan van Renesse gewacht. Met zijn
frisse, van strijdlust kokende troepen, trekt hij langs de achterzijde van de linkervleugel, om de Franse ruiterij in de rug aan
te vallen. Wanneer hij met zijn heerbannen zijn aanvalspositie bereikt heeft achter de Franse linies, rolt zijn strijdkreet als een
donder over de vlakte i Vlaanderen die Leul Vlaanderen die Leu 2
De in 't nauw gebrachte Bruggelingen, die zich met heldenmoed teweer stellen tegen een verpletterende overmacht, nemen de strijdkreet over en de Vlaamse legers gaan met ongekend geweld tot de
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aanval over* Geen man of knape die nog een zwaard kan dragen wil
zich onverlet laten* Het wordt een strijd op leven en dood.
Al de verkropte razernij van de moegesarde Vlamingen welt als
een geyser op, en de Fransen moeten het verschrikkelijk ontgelden.
Men hoort de Franse strijdkreet Montjoie niet meer, maar wanhopig
schreeuwt de Franse opperbevelhebber d' Artois : Houd stand!
Houd standI
De Vlaamse gildetroepen dringen diep in de Franse gelederen door.
Onverbiddelijk mokeren de goedendags op de Fransen. D' Artois
wordt omsingeld door de mannen van het Brugse Vrije, de kerels van
Jan BreydelJ Zie, daar valt de Franse legerstandaardI D' Artois
is getroffen. Willem van Saeftinge, een monnik van ter Doest,
heeft hem geveld* Als een orkaan ontspringt de Vlaamse juiohkreet
over de vlakte. Langs alle kanten vluchten Franse ridders, boogschutters, wapenkneohten.*• Sauve qui peut...
Drie uur lang heeft de strijd gewoed. De leeuwen dansen nog op de
tinnen van Kortrijk's torens, en aan de lange lansen* De lelie
ligt besmeurd in het slijk. Vlaanderen heeft gezegepraald.
De dichter heeft gezongen :
Het uur der volkeren slaat eenmaal in hun bestaan,
Hun uur beslist hun eeuwen J
Vlaanderen heeft zijn uur niet gemist. Vlaanderens toekomst is
beslist l
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UW RANSEL
UAL UW RUG NIET AffiATTEN
ALS GE LET OP :

HET GEWICHT
6 tot 10 kg. ; kies een lichte uitrusting; hou terzij wat ge praktisch
niet gebruikt of dubbel meeneemt. ( training, trui )
HUT EVENWICHT
Verdeel het gewicht : nooit zware spullen bovenaan, leg hen aan
de rugzijde; vul aan zodat ge één blok krijgt; hang nooit wat A'
aan de buitenkant = onpraktisch en niet mooil
DB ORDE
Rangschik alles volgens het gebrul k: i De uitrusting voor dé nacht
onderin; eetwaren, gamel, en regenzeil boven.
Boeken en papieren in
de klep achterop.
Steek de Terschillende

voorwerpen in aparte
zakjes.

3L
B,C,D tv/utx,

hkt

PAKKEN
BUITEN :
.9. tentaeiltje of plastiek overtrek, Zo mogelijk zwart,
slaapzak en slaapkledij

riemen

7. eetgerief en eetlceteltje
10.regenzeiltje
BIHffEH :
I. E.H.B.O.
2* boeken

4. zwemgerief
15. kousen

riemen

6. turnpantoffels
8. handdoeken
13«kleine benodigdheden,
vb. schrijfgerief
I4.hemden, pullover, broek, onz...
BINHM IN HBT DEK3BL :
5. ondergoed
3. zakboeken
Il.regenkledij ( tarnjak, anorak )
12,laarzen
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de voerstreek
Wat men vandaag het probleem van de voetstreek noemt ontstond rond 1800, toen de Franse bezetter de Nederlanden indeelde in "départements".
4e deden hierbij hun best om de eeuwenoude bestaande politieke gebieden te verkavelen, dit met de bedoeling elk ander
nationalisme dan het Franse te vernietigen»
Toen ze aldus het oude hertogdom Limburg (van 3ankt-Vith tot
oittard en van Woelingen tot üoresnet) opdeelden over de departementen Ourthe en Nedermaas, viel bovendien de nieuwe administratieve grens niet samen met de historische taalgrens.
iluw gesproken kan men, in de huidige terminologie, het aldus
ontstane probleemgebied beschrijven als omvattende:
1) de Voerstreek
2) de platdietse streek (uontzen, welkenraed, Balen-ïlfeser)
3) de streek van rJupen en Sankt-Vith
Het koninkrijk der Nederlanden (1815) en het koninkrijk
België1 (1830-18.39) namen de franse administratieve grens over
als provinciegrens en later als staatsgrens (behalve dat fiupen, walmedy, Jankt-Vith Pruisisch werden).
üe jeugd van vandaag zal zich nog moeilijk de geest van het
Belgische regiem kunnen indenken ten overstaan van zijn intern
nationaliteitenprobleem; met hoeveel haat en minachting alles
wat niet ü'rans was werd bejegend.
Het was misdadig (want gevaarlijk voor de Belgisch-nationale
eenheid) om tegen de algemeen voortschrijdende verfransing
van het Vlaamse land in te gaan.
Het is deze geest die aan de basis ligt van de verfransing
van de platdietse streek en het gefrustreerde imperialisme
van de franskiljons van de Voerstreek, tenslotte doen deze
mensen wat hunzelf en hun voorouders decennia lang is voorgehouden : goede Jelgen zijn, en derhalve anti-Vlaams.
Afscheiding van Nederland (en Duitsland), anti-Wederland* en
anti-iJuitse stemmingmakerij en vlaamsvijandigheid hebben er
toe geleid dat vooral in onze hoek de Vlaamse bewustwording
laat of helemaal niet begon.
In 196.5 kwam de Voerstreek bij Limburg. De plaatselijke bevolking aldaar verdient alle lof, dat ze na 150 jaar Luiks
bestuur nog aanvankelijk 40>0, nu reeds voor de helft haar
Vlaamszijn belijdt.
Vooral kwalitatief is er kentering ben goede : er ontstaat
een volwaardige gemeenschap, die alle lagen van sociale
groepen omvat.
Er is toekomst voor de VoerstreekJ
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Moelingen
'i öravenvoe ren
St. Martensvoéren
5t.Pieter*voeren
Teuven
Remersdaal
Au bel

Sippe naken
Gemmenich
Homburg

Montzen
Moresnet
Hcndrikkapelle
Wel ken raatBalen
Membacft

Kal mis
-il. Robertville
49.
ia Mfllmedy
H Wcismc*
22. Foymonville
13. Bellevaüx-Ligneuville
2*. 3ockholz(Behp)
Aabel-eentrum wordt nog steeds als Nederlandstalig beschouwd. Tussen het Nederlandse
en het Duitse taalgebied ligt een overgangsgebied vaa 10 gemeenten (van nr. 8 tot en met
ar. 17): de Platdietse streek of het Montzener-gelMed. Officieel Franstalig regime.
De stippellijn is de voormalige Belgisch-Duitse grens.

JSen zaterdagavond in de Do denmaand.
Vlaanderen kent zijn eerste winterkoude. In .intwerpen is het
desondanks de gewone weekeinddrukte. Noch op de Markt, noch lm
de omliggende straten is een parkeerplaatsje te vinden.
Vooral in de Hoogstraat is het ongewoon druk. Niet te verwonderen overigens als men weet dat in de Burgerkring de eerste kameraad schapsavond van Viking-Jeugd Vlaanderen en Nederland doorgaat
fin het succes was volledig. Zo'n honderd aanwezigen, waaronder
leden van Viking-Jeugd Duitsland, Frankrijk, ingeland» ..
Ook waren voor het eerst een gedeelte van onze ouders en talrijke
sympatisanten aanwezig. Zij zullen het zelf wel vastgesteld
hebben dat Viking-Jeugd in Vlaanderen eindelijk in opmars is, en
op weg om de meest gemotiveerde en meest solidaristische jeugdbeweging in JSuropa te worden.
En sfeer was er.
Na de toespraken door de verbondsleider Vlaanderen/Nederland «n
de verbondsleiders Duitsland en ^Ingeland was er volop gelegenheid
tot volksdans en zang, terwijl gans de avond bij de koffie en
de broodjes lustig kon gekeuveld worden.
Hond middernacht werd de avond besloten met een optreden van de
muziekkapel van de Viking-Jeugd en kreeg iedereen een slaapplaati
toegewezen, (wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om al
diegenen te danken die gastvrij slaapgelegenheid aangeboden hebben .)
's Anderendaags stond onze jaarlijkse dodenherdenking op het programma. Ditmaal hadden wij het militair kerkhof van Lommei uitgekozen, waar tussen de 36000 dode kameraden ook een 30-tal Vlaming*
begraven liggen.
Nadat we bij het betreden van het kerkhof nogmaals ondervonden
hadden dat wie zich 'volkstrouw' noemt nog steeds wantrouwend
bejegend wordt, kon een korte plechtigheid doorgaan aan het monument en in de krypte.
Ons trommelkorps zorgde voor de nodige eer, en terwijl een Duitse
kameraad "ik had een wapenbroeder" speelde, werden de bloemen
neergelegd, en waren wij allen een ogenblik verenigd met de geest
va* de duizenden die hun leven offerden voor het heil van Volk
en Vaderland.
En nadat wij als eerbewijs aan onze Vlaamse kameraden een berkekruis neergeplant hadden, verlieten wij ingetogen de begraafplaats
In de "Kapellekenshoeve" genoten wij dan als besluit nog van
eon sober middagmaal, en dan was de tijd tot afscheid gekomen.
Onder hst vallen van de eerste sneeuw toog elkeen huiswaarts,
reeds uitziend naar een volgend treffen.

Sr e Zij uw verdoken moed en
Zw ijg en de dappe rk e i d,
Sre de Vlaamse

vanzelfsprekendheid
van

fflw

keltfentfom.

(c. versckaeve)

\h baD een ka

WINTERKAMP
door de Viking P.K.-man

Bischofsheim 27/12/78 - 01/01/79
Traditiegetrouw namen wij ook deze keer deel aan het liuvopese
winterkamp van de Viking-Jeugd in Duitsland. En al was de sneeuw
ditmaal niet van de partij toch was het opnieuw een onvergetelijke gebeurtenis.
Onze aankomst, woensdagavond 27/12, gebeurde opnieuw in de ons
stilaan bekende sfeer van blije kennismaking. Jür werd gezongen,
gedanst en gelachen.
s'Anderendaags dan, werd het karap officieel geopend. Als steeds
deze opening opgeluisterd door ons trommelkorps en onze
vendelzwaaiers. Na de middag begon het werkelijke
kamp.
Per autobus redenwe naar
de zonegrens. Hiana kregen
we films over de grens en
haar problemen, en over
onze Germaanse voorouders.
Bijzonder intressant was
het gedeelte over de weefen sierkunst der Germanen,
met ingewikkelde filigraanpatronen, en over de., scheepsbouwkunst en zeevaartkennis der Vikingen. Men kan
slechts door razernij bevangen worden als men bedenkt dat alles wat met
Germanen te maken heeft
gedurende lange tijd na de
laatste wereldoorlog verboden was.

- aan de Duits-Uuitse schandgrens...-

Zo werd het vrijdag. £en dag die voor allen zeer leerrijk geweest is. De jonasten kregon er naast sport en volksdans, een
lezing over de herkomst van voornamen. De ouderen werden onthaald op een voordracht over "i^an en vrouw bij de noordse mens.
De spreker bracht naar voor dat invloeden van westrassige en
vooraziatische volgeren de onbevangen man-vrouw verhouding bij
de Germaanse mens ondermijnd hebben. Liet name de Hurriten (afkomstig uit Armenië) hebben via deiïebre'énhun vooraziatische
zienswijze a.m ons opgedrongen. Dit geschiedde vooral door invoering van het christendom, voorloper van de "umerziehung" zoals we die sedert 3.3 jaar meemaken.
Van lezingen kregen we dit kamp volop ons deel, want de volgende dag sprak .uimil i.iaier-i)orn ons over "Der Xampf gegen das
deutsche Volk". i,ieerbepaald over het roemruchte imitse keizerrij ü van ca. 1050 en de noodlottige verdeeldheid daarna,
il/ie nu denkt dat e^n Viking-lcanro enkel uit voordrachten en wat
sport bestaat is er kennelijk naast.
Zaterdagavond, rond halftien wordt plots alarm geblazen, aantreden in gevechtskledijl Verdeeld in 4 groepen van 8 man marcheren
we af. Het gaat om de bezetting van e--n heuvel en het verslaan
van de tegenpartij door deze hun gekleurde koord af te nemen.
Het begin is gemakkelijk. Het weder is zacht en wij hebben geen
contact met de "vijand", kaar omstreeks 23u;>0 beginnen ds moeilijkheden. Je regen valt in stromen neer. i)e velden zijn veranderd in modderpoelen... en plots staan we voor hen. 3en kort
ma .r hevig gevecht en de strijd is beslist. Samen klimmen we dan
een bergpad op tot aan een loods wa ir we een vuur ontsteken.
Jün als we weldra doorweekt, maar in goede stenming rond de rosse
gloed^van het vuur staan weerklinken weldra de eerste lieAeren ,
Tot Oóu blijven we rond dit vuur zitten (de jeugdherberg ging
pas oa 0?u open). Dan wordt in gelid n.iur de kampplaats gemarcheerd. Het is zondag ;>I/I2. Het kant» nadert zijn hoogtepunt.
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s'Liiddags kregen we een ware feestmaal tij d. Dikke soep met worst,
reusachtige varkensschnitzels, aardapoelsla en tutti frutti na.
Rond halfvier vetrekken we na^r de zonegrens (Simraelshausen/) voor de kameraadschapsavond.
De avond wordt geopend in de zaal hiünchhausen waar we het' avondmaal nemen. Daarna volgt volksdans, toneel, zang en muziek.
Dan volgt de bekroning van het winterkamp: het kampvuur aan de
zonegrens. i;iet vliegende vaandels en slaande trom marcheren 100
man in rotten van 3 door de straten van het stille stadje* De temperatuur is gezakt tot -20°; de maan werpt een bleek licht op
laarzen en koppelriemen. Na een km konien we bij de hooimijt» In
een grote cirkel, ieder met een brandende fakkel in de hand, staan
we er rond. Trompetten blazen "Ik had een wapenbroeder».."*
De brandstapel wordt aangestoken. Dan klaagt de Duitse Bundesftthrer
Wolfgang Nahrath de schande aan : de grens en de politiekere in.
Bonn en Pankow die deze toestand laten voortduren.
De hereniging van de Duitsland zal in het rechtse, het volkse Europa met vreugde begroet worden, i-iemel, oilezi'é, Zuid-S tiermark en,
Istrië, 4uid-iirool, de Elzas, zij zullen zich met het rijk hereniena het Deutschlandlied ontsteken wij vuurwerk en wensen elkander
heil en zege voor het nieuwe jaar.
Terug is de kameraadschap verstevigd, en kunnen we terugzien op
dit I2de winterkamp in volle tevredenheid.

f
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toetteen
al onse lesers , viking jongens en meisjee,
ou£>ere,vrien6en en s^mpatieanten een
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1) Zo nodig andera rubricering aangaven.
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Bijlagen):

Afschr.:

Betreft:

Bijgaand een verslag van het Pinksterkamp 1980 van de Viking
Jeugd.
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Pinksterkamp 1980
Traditiegetrouw was de Nederlands-Vlaamse Vikiugjeugd ook dit
jaar vertegenwoordigd Wj de Dagen der volkstrouwe jeugd
die dit keer in de Sneeuweifel aan de PrUm werden gehouden.
^/
Met de amsterdamse delegatie kwamen we vrijdagavond aan bij
het aanmeldingspunt'bij het station van Prum dat werd waargenomen
door kameraad van R. van de afdeling Limburgs
j.
Vanzelfsprekend konden we deze bij zijn verantwoordelijke taak
bijstaan en aflossen.
Tot diep in de nacht kwamen oich geestverwanten uit alle rijkegouwen aanmelden. Zaterdagmiddag loste men ons af en begaven
we ons naar het kamp, dat goed verscholen lag in een door schitterende bossen omgeven dal.'
Onderweg kwamen we reeds zingende en marsjerendc kameraden en kamoraodslkos
teji'cn, die in volledige uitrusting een tocht vol hindernissen namen.
— Het kamp stond dit keer in het teken van de beroemde zin van Hanna Reitsch:
"Hoogten en diep t en-we blijven trouw".
De dag vloog voorbij met tenten opzetten, het terrein gereed maken voor
sportdag, de vlaggenmast aankleden, het opvangen van nieuw aangekomenen,enz.
De 1e Pinksterdag begin met de bekende ochtendgymnastiek.
Voor stadsbewoners is het altijd weer bevrijdend om, begeleid door het
ochtendconcert van flu itende en kwinkelerende vogels, in de vrije natuur
net geestverwanten aan sport te doen. De sportwedstrijd bestond weer uit
de 100-metersprint, verspringen, kogelstotea en speerwerpen.
Opvallend was dat groep P, dat wil zeggen de oude rotten van boven dé 25,
dit keer zeer talrijk was. De leider van het distrikt „Ams t er dam, ha d reeds
- een mooie voorsprong bjj de sprint op de leider ran Engeland toen ktf,
gehinderd door de oneffen baan, onderuit ging en sich op dit mometit
•ren een lijder roeide» )
Ook bij het speerwerpen waren er goede prestaties, erenals b\ het
kogelstoten* De leider van Engeland was met ruim 10 meter in deze laatste
tak bijna kampioen, .maar werd toch nog verslagen door dd; leider ran Let
distrikt Duren die enige decimeters rerdor stootte, S
verzorgde
het schriftelijk deel ran de wedstryd waarbij we onse hersens konden oefenen
'in kennisvragen orer kunst en kuituur van Midden-Europa.
's Middags stond er motorcx*oss en dmakvliegen op het programma*
Gastspreker Oberot(l> , vnn de RKBiJafjere sloog onr.o eerste poginpen
mat dit Inntnte rcrronrnmirtdel net welgevallen gnd». Dat K^n r*rrlcM.ihfvrn
mat vliatftuiKen indartUd wel iotn mr o r gemar in r.ioh b6&efc£ü& dan mot ont,
h«t gevnl WAS liet hy achter zijn mitizamo gezicht niet blijkeii,
'e Avonds was er een indrukwekkende fakkeloptoont en konden- we ons warmen
»Ü het kampvuur* Tot diep in de nacht bieren we praten, waarbij niet ,
alleen da sport maar ook zwaardere aktuele onderrerpen aan de orde kwamen.
Daur da lazors ran dit blad tot de good« rorotanuderti met een half oor bekeren, behoé* ik de uard rftti onr.e geuprekken niet verder toe te lichten.
De 2e Pinksterdag stond in het teken r&n de prijsuitreiking en rooi ts
mededelingen betreffende verdere aktiriteten dit jaar» Het kcunp in Spanje
«al eerst manjana plaatsrinden, maar daarentegen rind er in augnetus een
ereroteek orer de Alpen plaats, alsmede een reis naar Rome* ft
'a Middags pakten we de tenten in en ruinden het terreiu op*
^e aanvaaardden voldaan maar net een tikje weemoed en nog meer spierpijn
de terugreis*
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Betreft:

De hand werd gelegd op een publicatie van de VIKING-JEUGD
(zie bijlage).
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iWutua Jffoe*
P O S T G I R O 4046706
S. VAN R E E TH
BONOSLEIOING
M O C H E M E N 12
B 4832 B A E L E N / W E S E R
BELGIË
P O S T B U S 5303»
AMSTERDAM

"Als Uilenspiegel de trommel reert
de vreemde tirannen ten sekande
dan ie 't ef opnieuw one ten aanval veert
de Leider der Nederlanden".

POSTCIRO 4422130 *
J. J. G. VAN SPENGEN '
MUTUA FIOES
V. J. A, ST. LEIDING.
3400 AD LAGE BIESEN 2
POSTBUS 153 USSELSTEIN (U)
P O S T B U S 26
M U T U A F I D E S V, j.
3750 GA BUNSCHOTEN
SPAKENBURG

JEUGD ZOMERKAMP 1980 26 koeimaand-10 oogstmaand.
POSTBUS 3022
M U T D A F I D ^ S V. J.
Teen de afdeling Amsterdam van de Tiking Jeugd Veder land
«164 AH G E L E E N (U
aiek ep weg begafüaar Eupen om daar kot tweede nationale
—
Dietae semerkamp nee te maken, kad se niet gedaokt dat once Beweging reeda
se aterk gegroeid waa. Lopend, fietsend, ep de motor, net de trein, liftend
of ia de ante kwanen we onderweg al afdelingen vit alle Dietae gouwon van
Dellart tot* Sony on van Pen Helder tot Maastrickt tegen. De kole saterdag-»
middag kwamen blauwvootvondola en meisjessckaren al slngond hinn enaarokeren
on waren we besig net tenten opatellen on kot kaap in te riekten, begeleid
deer toepasselijke Iviateransiek. Onder klaroeageaokal en trongeroff el volgde
sendag de officiële opening, bijgewoond a««*_gltn itfllf**a>*tTTi
Fier wapperde de Odalmne boven de vlaggen van alle 1? Nederlanden.
De oektendgyanaatiek deed wonderen evenala de gesonde buitenluekt. Dese facteren evenals kot gemis aan lawaai, stank, mensenmassa's, uitlaatgassen en
andere senuwalopendo elementen stelden ons al spoedig in staat om pittige
dagmaraen en cemaandeteckten te koudon door dorpan, langa meren en rivieren,
in loof- en dennenwouden. Kameraad van dar Heulen versorgde kot geestelijk voer
door aekoling te geven in geackiedenia en raaaenleer. Op de kom eigeu boeiende
vjjse vertelde ktf koe de Dietse gouwen siek van kot Rtfk^lsssekeurden en een
verbrokkeld bestaan gingen leiden* Ook do verderfeiyke^tJoT die een uit VeorAsiê afkomstig kandelsvolk op oase cultuur keeft uitgeoefend liet kij niet
onvermeld. Tenslotte wooa kij op de dodelijke gevaren die kot Noordland bedreigen
in de vorm van vemegering en mnlattiaering. Dit scUjnbaar pessimisme maakte
ktj eekter goed door sijn onwankelbaar geloof in do komst van een Leider die de
gevaren veer kot voortbestaan van ons ras met alle kern t*a diensts stnands
middelen der moderne teekniek meedogenloos te Ujf sal gaan.
wsnklanken deden siek nauwelijks voor, of we moesten berickten dat een vadsig p«
een dat siek al kerkaaldel4Jk onwaardig gedragen kad op aaadel&ce wijse kot kamp
moest verlaten. Vooral toen kot siek op kwetsende wijse uitliet over een soldate
volk dat siek dapper tegen de kebsuckt der Angle-Amerikaanse plntekratieên
teweer stelde en aas atraf kiervoor als eerste en totnogtoe enige mockt kennismaken met de uitvinding van de mensenvrienden Einstein en Oppenkeimer was voor
ons de maat vel.' Met koon en sTOfMll sckande beladen verjoegen we kot monstrum
uit ons kamp. Wij kopen dit creatuur nimmer terug te sienl
Bet is ondoenlijk om voor onse losers alle grote en kleine weder waar digke den
verder ep te sommen. We kunnen nog moedelen dat kot weer gunstigwas, de atemmii
uitstekend en de maaltijden smakelijk. Op de afsckeidsavond rond de kampvuren
vermaakte kot duo Keuvel en ELessebea de aanwezigen met kun originele saagnuvjM
("Waarom kangen wij de waa niet aan de Siegfriedl4jn"). Hun geeatige peraiflafe
ep de weinig doortastende konding die menig volksgenoot ten op Blekte van ket
kleurlingenvraagstuk inneemt deed de toesekeuwera bulderen van plesier.
De H dagen sfjn voerbij gevlogen en geen onser keeft slama siek een ogenblik
verveeld. Geleuterd keerden we naar onse woonsteden terug. Mogen siek volgend
jaar neg meer Vikingers als deelnemer s aanmelden I
JWvdM, Amsterdam 5 kerfstmaaad 19&O.
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IJsselstein, datum postmerk.

Het verheugt ons, van U te vernemen, dat U nader kennis wilt maken met de
Viking jeugd* In feite valt er aan de eerste brief die U van ons ontvangen
hebt weinig toe te voegen -«flleen nog, dat het lidmaatschapsgeld voor leden :
die aotief willen deelnemen f 25,—- per jaar bedraagt. Sympathisanten staat
het «atuurli^fc gtaeel vrij zelf «en t«ira^ -t* kleien v^r»^* zi;} or.* willen
steunen.
Ik zend U bijgaand enige lectuur waaruit U een indruk kunt krijgen hoe het
ongeveer bij de Viking jeugd toegaat. T.s.t. ontvangt U nog bericht over onze
kampementen, die wij zowel 'B-zomers als 's—winters houden.
Indien U mocht besluiten tot lidmaatschap dan vindt U achter in het blad
een aanmeldingsformulier. Dit kunt U zenden aam
"Mutua. Fides", Postbus 153
';
te IJsselstein (Utr.)
Betalingen kunt U doen d.m.v. storting ten name van J.J.O, van Spengen,
postgiro nr. 4422130, postbus 153» 3400 AD IJsselstein (Utr.)
Tevens kan ik U nog meedelen, het het in onze bedoeling ligt om U persoonlijk, samen met nog enige andere nieuwelingen, binnenkort bij mij thuis te
ontvangen, waar U dan van één onzer jongens nadere toelichting krijgt. Aldus
kunt U dan ervaren met wat voer mensen U te doen heeft.
In de hoop;spoedig nog iets van U te mogen vernemen, verblijf ik,
met Viking-groet,

i.o» Verbondsleiding.
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Betref t f Viking Jeugd.
Hierbij zend ik u in fotocopie een brief van de Viking Jeugd,
kontaktadres MUTUA FIDES V.J., Postbus 26, 3750 GA BunschotenSpakenburg
Tevens is in l'otocopie bijgevoegd de envelop waarin de brief
(Ls verzonden. Gewezen wordt op het hierop voorkomende kontakt'fadres 3^00 AD Lage Biesen 2, Postbus 153, IJsselstein.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Amsterdam,
L«S . ,
Uw aanvraag otn informatie "betreffende de Vikingjeugd op Postbus 53039 te Amste;
dam, is in dank ontvangen. Bijgaand kan ik U het volgende meedelen:
De Vikingjeugd is een internationale jeugdbeweging, die tracht haar leden tot
karaktervolle persoonlijkheden te vormen.
In de organisatie heerst tucht, ordo en discipline-, tussen meisjes en jongens
bestaat een zuivere kameraadschap. De jongens hebben een l:orte haarnnit, voor
iedereen geldt dat men er verzorgd uitziet.
De Vikingjeugd is een groepering die zich tot doel stelt» het behoud van een
gezonde jeugd. Er wordt niet gerookt, geen alcohol of h?sh gebruikt enz.
Aan sport— en spelbeoefening vordt ruime aandacht geschonken.
Indien U na deze korte uiteenzetting een nadere kennicinr.king met do Vikingjeugd op prijs stelt, zullen wij dit gaarne van U vernemen.
Enige bijzonderheden omtrent Uw persoon gelieve U dan te richten rian: "Mutua
Pides" V. J., Postbus 26, 3750 GA, Bunnchoten-Sprkenburg, wnarna U zo spoedig
mogelijk antwoord ontvangt.
Indien U minderjarig bent, vereist het lidmaatschap van de Vikingjeugd toestemming van ouders of voogd.
Hoogachtend,
A/
i. o. Verbondr.leider /y
Hutua Pidoc V. J. . / * } / '
Postbus 26,
3750 GA BUll3C/i(|r]J;if.rSPAKL;NBUnG.
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Betreft:

Viking Jeugd.
Hierby «end ik U, in. fotocopie, een uitnodiging van de Viking
Jeugd OH deel te nemen aan een Joelweekeinde te houden ran 20 tot en
net 24 december 1980 te Rtynenam (Belgii).

1) Tenzij andere rubricering vereist.

VIKING.JEUGD NEDERLAND
POSTBUS 53039 "
AMSTERDAM
a i n , I r> X

P e s t n 7 i k i n £ e r s on syn--.-. ïhi rs ; n t e n ,
ÏTï-l.ien T' i n t e r e s s e m o c h l h e b b o n m d-?o1 te n e m e n --.an de u i t n o d i f i n /
dan het v--1f.en.de:
on?.e "".eden i n ' ' s d e r l a n d z u l l e n "Kinnda»* '-roer " l i n t e n w e r k e n , h e i s e e n
i n h o u d t d'it --;e ' 3 a o n d a / j s w e e r n a a r h u i r - i o e t e n .
W i t h e "".l "n s - f H r t e b r o e k v o o r hen d i o o i e u v KI. , j n .
U i t e r a a r d s ^ - i a r z a k of devens en w - i s r f i r o i . ''.'or ni euwel inron is het
t e v e n s <?er> MT.i'ïke v a n s ---T k e n n i s t-: • • t k e n -net d*» : r > i d e T - r .
"ee-it t e l e f o n i s c h k - > n t - : k t on - n e t 020^767799 - f T?t O?O ? T 7 ? 0 C
"n 1<F 8 n b .1 -i ~ 1; . -Tik c > of •' v n r v o o r h e e f 1 ' (?:i - f '' ; '''"»!?'T«n V o n t o^
s n o e r e n "on te 1^t-.r>n ri.iden.
T.T ; •• «b •••• o"'
o- 1 pi;'ci; ~ : ^ o ~".-nU ei d , ' ' ' • > h o ^ ' l, " - • ! • » ! te b e ' l ^ n .
zo v l u j - - o ^ e l i . i k o ^ - d - ' t ',fi i t i . l d i •;-: v ?, a t;re;;° ' ?n V u n n ^ n t r e f f e n .
On ..-j-; t w i j f e"1 d h o e f t Tf v e r n o n e n , d a t de " r i v i a g J e u r d w e e r eens in
h e t n i e u w s w\s. " o o h t i e m a n d u w e r v e r m o e d e n w n a r a a n wi.1 d e z e g r a t i s
- o r o ^ a g a n d a l.« t a n k e n h e b b e n , d - m h o r e n we dat rra?:.-- v i n l'.
171 o t

binnenkort.

V i k i n g J e u g d ^;nr t- 1 r-i • n .

1528022
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VIKJNCER,

Zoals afgesproken*heeft van zaterdag 20 to«- t- n w t woensdag
24 december ons eerste Joelweekeinde plaats.
Wij verwachten er natuurlijk alle leden; en op het joel f eest zclt' zijn
de ouders en sumpathisanten speciaal uitgenodigd, (b i j deelname gelieve echter
vooraf te vewi^tigen.- 054/500791- Erik S> Quick, Heirveg 54, 95óO T<>;',pm. )
Dit weekeinde gaat door te Rijmenaro in een kasteelt j», genaamd Waynoshof en
gelegen aan de waynesbaan ( op de weg van Rijraen-in dj r p n.-»r;r Putl:»*,bij
Mechelen ). zio tekening in bijlage.
Prlis : voor het hele weekeinde 6OO f r. ( joelfeonf
enkel het .Toe l f eest 160 fr
-L-t wel : ook de ouders kunnen bot hele weekeindf; bijwonen '
( Mits vooraf te v-Twittip.cn )
Er zijn bedden et) er is eetfeortef aanwezig, vorpeel uf.U?.t-r' n'ot het volpon.''
cnee f e neigen:
veldklcdij, volksd-inslcledij (wit hemd voor «-Ir ionp.enr; > ,
1 urnkli'di j, slaapzak, wasgnricf, sclirl jfpot icf , RC ho«-n{-.;>etF{i
handdoeken om de vaat te doen, reservekousen,- s
SAMENKOMST : inn 11.00 uur op zaterdag 20 dcccwiher op ••nornoemd adres
in verzorgd uniform.
De leiding hr*eft een pracht van een programma in petto. d.»r ui t j •%• --oi «.t r n l
worden in een bosrijke omgeving.
Ik verwacht er 1«de?'e?a <\i.c_ h i j de \'ik jnj1.- T<Mif«l
thuis hoort, én dat het. p.r hard en plezant zal wovtf?n ho -1-t nn-t r- .-r j:t»7.oj'ü .
Tot dan;
HOU ZbE,

c -A t t

h
Hot ontstaan van het joolfeest valt samon net hot ontstaan der Germaanse volkeren in het barre Moordon, op
Het einde van de laatste ijst i j den. liet bestaat dan ook
al 1000 den jaren.
In de voor-kristelijko tijdon was het joelfeest do wedorgoboorte van de ondergaande zon of een hulde aan de
almacht die alles op deze aarde doet leven en groeien,
waarvan de zon het symbool is.
Uot feest is ook de overwinning van het licht op de
duisternis, de strijd tussen het goede en het kwado.Met
~~ndere woorden de vroomheid van onze vooronders kwam
nierdoor tot uiting.
Het zonnewendefeest is bij uitstek oen Germaans feest.
Voor onzo voorouders was het joelfeest het einde
van het oudo zonnejaar,om met nieuwe kracht en nieuwe
hoop een nieuw zonnejaar te beginnen.
liet hoofdsymbool is dan ook de wentelende zon,het zonnarad.Onze voorouders droegen dit teken mee tot in de verro
zonnige landon, (Perxie, India )De gloed van de Koorse
_liohtkultus leefde nog ver na;in do godsdienstvormon van
et zuiden,zelfs toen do dragers ervan reeds lang verdwenen waren.
Do voornaamste handeling bij het joelfeost was het doven
van het oude vuur en het ontsteken va* het nieuwe vuur
(joelblok),als symbool van de ondergaande en rijzende
zon.(het oude en het nieuwe jaar ).

Dit samengaan van sterven en leven van de zonneloop kan
mon verglijken met het leven op aarde,van de sibben
.jf families) en van de volkeren.
von als onze voorouders erkennen wij dat zich in de geboorte van het kind de wedergeboorte van een volk volstrekt.
De wieden der kindoren dragen sinds oeroude txjden de
Germaanse lichtsymbolen,of met de zon vertrekkend* en
terugtrekkende trkvogols zoals ooivaars en zwanen.
In deze wintorzonnewendetijd voelen wij ons moer
dan ooit verbonden met onze voorouders,door de eeuwen
hoen,die voor het bestaan von het Nederlandse volk en
"roor gans het Germaanse ras gestreden hebben en geleden,
ook voornamelijk zij die hun offer hebben gebracht als
Germaanse vrijwilligers in de laatste wereldoorlog.

't-

Do JovoïiBbooa (Ydranil)r do lichtboom ttit het jool f eest.
De n.aretak en de joelkrans vormen een koten uit hot verre
verleden.Allen staan zij in verband met de levens—, en
vruchtbaarhoiclsBymbolen.
Ons Germaans bewustzijn rijkt terug tot in de eeuwigheid
van ons volk,en wij zullen deze podochto vorder doorgeven

aan de komonde geslachten.

OilGAMSATIE
(buiten )
Begin van het joolfoeet
17 uur
Joolvioring (binnen)
18 uur
••'anueling met fakkels
10 uur 30
20 uur 15
Joelrcaal
-Go7.elliy deel met zang
en volksdans
21 uur
Linde tegen
23 uur
1GO fr
Onkosten (joolmaal inbopr.)
Grote
families kunnen vermindering bekomen.

W i J-: T li R Z O N N E W E N D E

In diepe noveldagen
tot een nacht verdicht

als mensen,dieren en bomen
spokige schaduwen toveren
dan bogint de tijd van kind o r ö r o iaën,
verlangen naar kaarslicht
en dennegeur.
Dan nemen ve elkaar als kinderen bij do hand
om zalig dicht bijéén te zijn.
Niemand kan de eenzamheid nog verdragen
ieder wenst de andere goede dagen
met de gloed van 't hart en warme wijn.
Terwijl buiten de rivieren bevriezen
on dalen zich in de sneeuw verliezen
worden onze harten rijk en wijd
een warme straal van de Eeuwigheid
geeft ons licht.
Kurt Eggers
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Betreft: VIKING JEUGD.
Hierbij zend ik U in fotocopie een brief van de VIKING JEUGD alsmede een
door deze organisatie uitgegeven blad*

Tenzij andere rubricering vereist.
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VERSLAG PIMKSTERKAMP 1960
GEGEVENS ZOMERKAMP 1980
Klein verslag van één onzer naaste medewerkers*
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HOOGTEN EN DIEPTEN
WIJ BLIJVEN TROUW
Met dit inhoudrijke jaarparool voor ^980, wil ik het tweede
jaaroverzicht Cr9) inluiden.
Voor elke jeugdbeweging, vereniging, partij, ja zelfs volk
zijn er goede en slechte tijden, hoogten en diepten in hun
bestaan*
In goede tijden is het niet moeilijk vooraan te marcheren,
slechts wanneer de tijden slechter worden, en de diepten in
hun bestaan verschijnen, dan eerst toont zich de ware TROUW*
Ha dit geslaagd kampjaar willen wij u informeren over de werking en ideologie der Viking-Jeugd.
Berichten, foto's en tekeningen spreken voor zichzelf en tonen geest en doel van een, lichamelijke en geestelijke gezonde jeugd.
Een jeugd die een elite in ons volk wil vormen, die het hoofd
wil bieden aan de algemene zieke tijdgeest, en die daarom zelf
om orde, tucht, en een lichamelijke en geestelijke harding
en scholing vraagt. .
Want niet de lauwen en zwakken zullen ons volk in een betere
toekomst kunnen leiden, maar innerlijk sterke en karaktervolle jongens en meisjes.
Wij zoeken geen kompromis met de huidige maatschappij, want
deze is ziek, korrupt en kultuurvernietigend.
Wij lachen met de zogenaamde 'aanpassing aan deze maatschappij',
wij passen ons niet aan, want dit zou de eerste stap tot erkenning van dit systeem zijn.
Doelbewuste, moedige jongens en meisjes roep ik op om in onze
rijen mee te marcheren, naar het doel dat wij nastreven.
Wij zeegen STOP aan de materialisatie van onze maatschappij,
STOP aan de kosumptieterreur, STOP aan de ideologische misleiding van onze jeugd, STOP aan de biologische vernietiging
van mens en leefmilieu.
Wanneer elke leider en lid, door de ware geest bezield, zijn
plicht vervult, d.w.z. de aan hem gestelde taak eendrachtig
en in ware kameraadschap uitvoert, ben ik overtuigd dat het
vooroordeel, dat e'nkelen hier in Vlaanderen en Nederland nog
tegen de Viking-Jeugd hebben, spoedig zal verdwijnen.
Dan zal steeds meer worden aangevoeld, dat de Viking-Jeugd als
aanvullend opvoedingsmiddel van grote waarde is voor ons volk.
Wij dragen ook in deze slechte tijd het vaandel moedig vooraan.
: ,-«x

Moge onze Vlaamse en Nederlandse (Dietse) Viking-Jeugd zich
krachtig blijven ontwikkelen, tot heil van ons land en volk.
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VIKINO-.JBUGD.
Verzuimt niet het groot Europees Jeugdkamp der Wiking Jugend Deutschland,
Tiking Youth Great Britain, Hiking Jeunesse Franc e en de Viking-Jeugd Nederlan
Vlaanderen "bij te wonen!
Het kamp ligt aan een heerlijk meer in Oostenrijk / Karnten.
Neemt de gelegenheid te baat om nieuwe kameraden uit het Noordland te leren
kennen en contacten te leggen.
Vele verrassingen wachten jullie I Breng je vakantietijd in tenten in de berger
door 1 1
Aan sport, spel en zingen wordt veel tijd besteed» Tevens kameraadschappeli jk
samenzijn met jongens en meisjes rond het kampvuur.
De kamptijd duurt van 1>-7-'80 tot 15-8-'80. Mogelijkheid tot aanmelding bestaat tot uiterlijk 1-7-'80 bij Wolfgang Nahrath, Brockenberg 5, D-5190
Stolberg (Westdeutschland).
Deel dan gelijktijdig mee hoeveel dagen of weken je wilt blijven.
Denk Ö6k aan de reductie bij deelname van meerdere leden uit één familie. Vooi
een gezamenlijke reis met Vlaamse kameraden, wendt je dan tot de Verbonsleidii
der Viking-Jeugd Nederland-Vlaanderen.

DE VIKING -JEUGD
IN NEDERLAND

Het jaar 1979 was voor de Nederlandse afdeling van de VikingJeugd het jaar van de doorbraak.
Het begon al veelbelovend met een echte winter die bewees
hoe broos de techniek tegenover de machten der natuur is.
De enige treinverbinding tussen Noord en Zuid (J)» namelijk
tussen Antwerpen en Rozendaal werd erdoor verbroken, zodat
wij niet al te vaak onze Zuid-Nederlandse volksgenoten konden
bezoeken.
Gedurende een paar zachte dagen in Louwmaand ondernamen we
twee expedities naar de Atlantic-wall bij Umuiden en Den Helder. Be gezapige burgerbevolking verrasten wij volkomen door
zingend en marcherend langs duinen en strand te trekken.
Bij een verwaarloosd matrozengraf van de Kriegsmarine brachten
wij een eerbiedige groet.

In de LenTemaand gingen we naar Groningen, voor een bezoek aan
het muzeura van Stad en Lande, waar zeer intressante oudheidkundige vondsten ondergebracht zijn, die wijzen op het ver-Germaanse karakter van deze streek.
Tevens viel ons op hoe "Hollandocentristisch" ons onderwijs
is ingesteld. We leren alles over de Hollandse graven, maar
van de Gelderse, Friese en Groningse vorsten horen we vrijwel
niets. Het wapen van Groningen heeft trouwens geen leeuw maar
een dubbelkopr>ige adelaar...
Naar goede traditie marcheerden we zingend naar Groninger
Stadspark waar we in een sfeervolle omgeving een verfrissing
namen. Opvallend was dat het linksuitziende publiek ons kwaad,
en het rechtse publiek ons hooguit geamuseerd bekeek.
In de Bloeimaand bleven we wat dichter bij huis.
We organiseerden in het weekeinde een paar sportdagen op de
Bussumse hei en in het "Bosplan", een kunstmatig aangelegd
bos bij Amsterdam, dat in de jaren '30 een werkverschaffingsgebied voor werkloos kantoorpersoneel was.
Aan dit zo idealistisch lijkende plan is een heel drama verbonden, want het zware grondwerk bleek voor tere kantoorhandjes niet erg geschikt...

BELO
I. C

r

Ook op het Pinksterkamp in het Hoofdkwartier bij Monschau
lieten we ons niet onbetuigd.
Dikswuide trok ook Noord-Nederlandse Vikingers aan, al moeten
we hierbij vermelden dat Diksmuide een iets minder geladen
klank voor ons heeft dan voor onze Vlaamse, Franse, iJngelse
en Duitse kameraden. In de eerste wereldoorlog waren wij
moeizaam neutraal... Llaar het zal voor elke Vikinger duidelijk
zijn dat de Vlaamse strijd ook onze Nederlandse strijd is,
ondanks die grillige grens die Noord en Zuid kunstmatig van
elkaar scheiden.
Het Zomerkamp in de Hoge Venen bracht eens te meer d-e Noorden ^uidnederlandse Vikingers tezamen.
Zeer geslaagd was de march door de mooie Dietse stad Llaastricht,
de rondvaart op de I.iaas en het bezoek a-;n de ondergrondse
mer^elgrotten.
In de schitterende Herfstmaand bezochten we het Koekoeksmuzeum te Kleef, waar er een tentoonstelling was over onze gro-

te stadhouder Liaurits van Nassau-Siegen, die 12 jaar onze
kolonie Brazilië krachtdadig bestuurde (+ 1640). Een ware
VikingerJ
De Wijnmaand was wel het hoogtepunt van dit jaar.
De 20ste hielden we in samenwerking met Nationaal Jeugdfront,
Delta Scouts en Voorpost de March op Soestduinen.
Hierbij waren pers en televisie natuurlijk ook aanwezig.
Prompt daarop, de 22ste, stond een enorm ophefmakend artikel
in de linkse Volkskrant,
De Viking-Jeugd stond met name vermeld.
De paniek die wij veroorzaakt hebben met nog geen honderd man
was ongelooflijk,
De heren demokraten voelden zich kennelijk bedreigd en terecht,
want ze begrijpen dat er honderdduizenden volksgenoten zijn
die er net zo over denken als wij,
Surinaamse organisaties eisten ons verbod. Een week later, de
2? ste, hielden "antifascisten", eveneens te Soestduinen een
tegenbetoging. De leider van de Nederlandse Volksunie, Joop
Glimmerveen, wilde als toeschouwer aanwezig zijn maar de bolsjewistische onderwereld stond dit niet toe.
Heel Nederland kon op het TV journaal zien hoe een uitzinnige
menigte Glimmerveen belaagde en mishandelde en hoe de politie
de grootste moeite had om een lynchpartij te voorkomen.
Misschien is Glimmerveen geen door de wol geverfde politicus
zoals zi^jn naamgenoot Den Uyl, maar hij heeft alleszins meer
moed dan alle demokraten bij elkaar.
Een scherpzinnig commentator van de Nieuwe Rotterdamse Courant,
de heer Heidring, gaf ons de vleiende benaming "nonconformisten
\n de jaren '80",
V
j

Na de maren op Soestduinen hebben we ons tot het Winterkamp
en de jaarwisseling voornamelijk bezig gehouden met besprekingen en kaderbijeenkomsten,
, Het sportieve element bleef uiteraard meespelen.
Intussen zagen ook wij hier met verontwaardiging hoe het fiere
volk van Afghanistan door de Sóvjethorden onder de voet werd
gelopen.
Laat alle partijbonzen en doctorandussen dan ook maar lustig
verderzwammen over fontspanning'. Bij het zien van de barbaarse wreedheden beseffen wij maar al te goed dat een bundeling
van alle nationalistische krachten meer dan ooit nodig is.
Gelakkig weet dit reeds de Viking-Jeugd,
Hoe het ook zij, wij hopen dat de jaren '^0 ons nieuwe leden
zullen aanbrengen en onze gelederen nog meer mogen versterken.
Jan V.
Amsterdam
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Monschau
Zoals ieder jaar had ook dit jaar een Europees treffen
der Viking-Jeugd plaats. Ditmaal te i;lonschau.

Eet begon reeds laat té worden toen we die vrijdagavond
het vérzamelpunt bereikten vanwaar we naar het eigenlijke
kamp zouden gevoerd worden.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat we, daar aangekomen,
een lege tent opzochten en onmiddellijk als een blok in
slaap vielen*
Veel te vroeg was het weeral morgen, en na de gebruikelijke
vroegsport hielpen we met de verdere inrichting en voltooing
van het tentenkamp.
Omstreeks de middag werd appèl gehouden en werden we verdeeld in pelotons van 5 man. Op het programma stond een
fikse mars van 30 km.
En dat er gemarcheerd en gezongen werd moet ge maar eens
vragen aan de inwoners en toevallige bezoekers van Llonschau
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Die avond, na een welverdiend maal, konden we eindelijk
rustig kennis maken en zien wie allemaal was komen, opdagen.
Naast Duitse en Nederlands-Vlaamse kaneraden waren ook leden van de Engelse, Franse, Roemeense en Italiaanse zusterorganisaties goed vertegenwoordigd.
N.a de begroetingen brachten we de rest van de avond door
met een lezing over Kurt Üggers, de herinneringen van een
officier over de strijd om Berlijn, en natuurlijk met v»lksdansen.

l

..'i.
De volgende dag was het de traditionele en beroemde sportdag. En. onmiddellijk na de vroegsport werden we naar de
sportterreinen gebracht.
De eigenlijke wedstrijd bestaat steeds uit twee delen:
een schriftelijke proef omtrent de kennis der deelnemers
over hun volks en historisch verleden en lichamelijke proeven zoals speerwerpen, kogelstoten, verspringen en 100 m
sprint.
Ka afloop keerden we terug naar de kampplaats en volgde
de even traditionele prijsuitreiking.
En dat het Dietse heir dapper van zich ai'beet bev/ijst het
aantal gewonnen prijzen.
Hierna volgde een uitstekend avondmaal en werd de slotavond
ingezet met het vertonen van enkele interessante films.
En natuurlijk konden weerom de liefhebbers van muziek en
volksdans hun hart eens lustig ophalen.

i;
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Maandag, tweede pinksterdag, was het kanp reeds voorbij,
maar het leek wel alsof het week had geduurd; zoveel indrukken en gewaarwordingen hadden we er opgedaan.
En met een laatste groet, en een vaag gevoel van weemoed
keerden we naar onze lawaaiige en vervuilde steden terug.
Jan
Amsterdam
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De avondschemering valt. De deelnemers
voor onze t'.veede overlevingsm^rch
maken zich vertrek'censklaar. Deze avond
zullen er nog eerst enkele kilometers
gemarcheerd worden alvorens een kamp voor
de nacht op te 3l.-x.an. Vooraleer de slaapgelegenheid voor deze veelbelovende nacht
werd in orde gebracht,hebben we eerst hout gesprokkeld en een
kampvuur -aangelegd. De nacht v/as koud en toen v/e 's morgens
opstonden was de dauw aangevroren. Ket vuur werd wat opgerakeld
zodi t ieder z~ch kon opwarmen alvorens zijn slaapzak en
klamme tentzeil in te pakken.
;<a verscheidene kilometers door de bossen te hebben gemarcheerd
belandden we met een " ongerige maag in c e venen.
Hond de middag eiste de toc-it zija eorste slachtoffer o '.
üa de ontstoken gewricht s band e?: verzorgd te hebben werd de kerel
naar huis :ebracht en zetten de ovjrigen de tocht verder.
In de late namiddag moet door ,%-obrel: aar. voorbereiding en
door onderschatten"; v.m deze toe-t nog iemand de overlevingsmarch stopzetten. Tegen de avond il s bij iedereen de non :sr
reeds goosd begint te icnagen en de moeheid zich la ;t voelen,
slaan v/ij in het nidden van de bossen bij 2en riviertje ons
kamp op. iia deze dodende <ia,-$ icjriaen v;e wat rust wel -vroed
;;e"oruiken on wat :>:> auem te komen.
Bij het opstaan merken we dat onze laurzen gekrompen zijn van
de vochtigheid en na een verwoede strijd met verse, eidene
pogingen lulct v;et ons onze laarzen be^oer-.zaam over -.mze .oude
verweekte voeten te trekken. Toen pas voelden we óe uoed in
onse la-arzen zakken, maar gelu'cki^ kondsn we ons terug nieuwe
moed indringen ... met het beeltwater. Om de tocht nog harder
te naken had de leiding regen besteld die we on deze'twev.de
''ag dan oo'.: in overvloed kregen. De venen lieten we toen achtar
ons on voor ons ging de weg verder door bossen en vruchtbare
velden, rfe stapten door berg en -.al, oo onder en o O or r>ri..keldr^ad noest er gedropen v/ordeii en de rustpauzes volgden elkaar
alsmaar sneller op. Onze kleren raaitten do-jrweekt van de re;.;en,
wat ons niet belette om tegen de avond ongeveer 70 km te hebben
afgelegd. De derde dag zou niet 20 zwaar zijn als de vorige,
maar de moeheid en uitputting verlengd met honger was er
waarschijnli:k de aorzaak van dat nog twee deelnemers tot
OT??;;ave gedwongen werden. Van de twe „• overbli jvenden kreeg
^r een koorts en maagkrampen, waardoor de laatst overblijvende
zich gedwongen zag de maren eveneens ston te zetter..
Onze tweede overlevingsmarch ,die steeds net berjer'ite manschapoen doorgaat, kende aldus een roemrucht einde.
Alweer 'nebben de oudsten on::er O-LS ^ev/ezeïi d^t ze iets durven
en,zij het ditmaal .-iet tot het einde,kunnen ondernemen.
dn. toen ze terug samen rond de tafel zaten,moe en "-.ongerig,
wachten OD het eten hebben ze zich voorgenomen deze tocht nog
eens over te doen. Goeie nood. j oneens, ui t/besteld is niet verloren,
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DE DUITS-DUITSE SCHANDGRENS

de derde van de Louwmaand 1980
Qp 31/12, om vijf uur, vertrokken we vanuit'Eupen richting
Duitsland» We waren ingelicht over het weer en hadden ons voorzien van een stel warme kledingsstukken.
Bij een eerste halte legden we kontakt met leden van de Duitse
Wiking-Jugend.
Na een rit van verscheidene honderden kilometers kwamen we in de
namiddag op de plaats van onze eindbestemming aan. Daar we geen
jeugdherberg mochten betreden zochten we een onderkomen in een
feestzaal. Hiermee werd ik voor het eerst openlijk geconfronteerd
met de tegenwerking die de regering onder druk van links uitoefende op ons. Dit zou niet de laatste keer zijn.
Daar we de avond ginds doorbrachten gingen v/e op zoek naar een
overnachtingsplaats. Eeft boer weigerde ons radikaal zijn schuur
uit vrees voor de gevolgen.
Na een flink sneeuwbalgevecht gingen we koffie drinken. Er werd
gezellig gepraat en gezongen. Onder de groep waren ook Italianen
en Fransen.
De avond viel en sijpelden geruchten binnen over een demonstratie
van 2000 linksen. In werkelijkheid v/aren er 170.
Uaar een uitgebreide politiemacht bracht ons naar de schandgrens»
Daar werden aan onze verdrukte kameraden groeten overgebracht uit
Duitsland, Itali'é, frankrijk en Dietsland.
De regering werd aangespoord tot een hereniging van het verscheurde Duitse volk.
Ondanks alle druk die de linltsen uitoefenden konden zij niet beletten dat voor de dertiende maal het herdenkingsvuur oplaaide. Op
•••/»••
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die plaats begon voor ons 1980.
Kik van de vertegenwoordigde volkeren dacht aan zijn eigen
problemenWij dachten aan die 150-jarige onstaat "belgië" genaamd.
Als gewoon student maakte ik dit voor het eerst mee. Op school
in de les geschiedenis, wordt daarover niets gezegd.
Ondanks de nauwe band die dit gebeuren met ons dagelijkse leven
heeft.
Ik werd overtuigd dat v/e nog ver van een ^uropa staan, vrij
van elke staatsdwingelandij.
Ondanks het feit dat we geen demonstranten hebben gezien, het
was waarschijnlijk te koud, was de sfeer tegen ons gericht.
De grote politiemacht en de afwijzende bevolking, uit angst
voor eventuele gevolgen, zijn symbolen v:=.n de onvrijheid.
Dat de wereld ontwake uit zijn slaap want hij glijdt recht in
de muil van het kommunisme en het groot-kapitaal.
Ha deze enige gebeurtenis in mijn leven ben ik nog vaster overtuigd van het feit dat we allemaal schouder aan schouder moeten
staan en ons verzetten tegen elke vorm van dwingelandij.
Daarom, vecht, en laat u niet doen, wees actief, en sluit
vandaag nóg bij ons a ui.
Hou Zee,
Dart S.

PINE.TFRKAMP 19ÜQ.
Traditiegetrouw was de Nederlands-Vlaamse Vikingjeugd ook dit Jaar vertegenwoordigd
bijLde Da/:en
der Volkstronw« -imurH . H-; Ö *.;+ »,„— ^ _ j _ o
.*._,
p
f:Cn 6r Volkstr°uwe jeugd, die dit keer in de Sneeuweifel aan de
rrum werden gehouden.
Met de Amsterdamse delegatie kwamen we vrijdagavond aan bij het aanmeldingspunt
ti 3 het station van Prüm, dat werd waargenomen door kameraad van R. van de afd.
Limburg. Vanzelfsprekend konden we deze bij zijn verantwoordelijke taak bijstaa
en afloccen.
Tot diep in de nacht kwamen zich geestverwanten uit alle rijksgouwen aanmelden.
Zaterdagmiddag loste men ons af en becaven we ons naar het kamp, dat goed verocholen Ing in een door schitterende bossen omgeven dal.
Onderweg kw; men we reeds zingende en marcherende kameraden en kamoraadrkoe togo
dié in volledige uitrusting een tocht vol hinderniasen namen.
Het kamp stond ditmaal in het teken van de beroemde zin van Hanna Reitscht
"Hoogten en diepten - we blijven trouv!"
De dag vloog voorbij met tenten opzetten, het terrein gereed maken voor de
sportdag, de vlag~emast aankleden, het opvangen van nieuwaangekomenen enz. enz.
De eerste Pinksterdag begon met de bekende ochtendgymnastiek.
Voor stadsbewoners is het altijd veer bevrijdend om, begeleid door het ochtendconcert van fluitende, kwinkelerende vogels, in de vrije natuur samen met geest
verwanten aan sport te doen* De sportwedstrijden bestonden weer uit de 100—mete
sprint, verspringen, kogelstoten en speerwerpen.
Opvallend was, dat groep F, dat wil zegden: de oude rotten van boven de 25»
dit keer zeer talrijk was» De leider van het district Amsterdam had reeds een
mooie voorsprong bij de sprint op de leider van Engeland toen hij, gehinderd
door de oneffen bodem, onderuit ging en zich op dat moraent even een "lijder"
voelde...
Ook bij het speerwerpen waren er goede prestaties, evenals bij het kogelstoten,
De leider van Engeland was met ruim 10 meter in deze laatste tak bijna kampioen, maar werd toch nog verslagen door de leider van het district Duren die <
ge decimeters verder stootte. Sepp Bieber verzorgde het schriftelijke deel v**
wedstrijd waarbij we onze hersens konden oefenen in kennisvragen over kunst ei
kuituur van Midcien-Europa.
's-Middags stond en motorcross en draakvliegen op het programma.
Gastspreker Oberst Dahl van de "Ramjagers" sloeg onze eerste pogingen met dit
vervoermiddel met welgevallen gade. Dat zfjn verrichtingen met vliegtuigen wel
iets méér gevaar in zich borgen, liet hij achter zijn minzame glimlach niet m«>
•«^Avonds was er een indrukwekkende fakkeloptocht en konden we ons warmen bij
kampvuur. Tot diep in de nacht bleven we praten, waarbij niet alloen de sport
maar ook zwaardere onderwerpen aan de orde kwamen. Daar de lezers van dit blad
de goede verstaanders, die aan een half woord genoeg hebben, behoren, behoef i
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Wiklng-Jeunesse

Parka
2 wei Re Blusen
2 bunte Blusen
btauer Rock
Dirndl
5 Paar Strümpte grau

Parka
2 Grauhemden
2 weiBe Hemden
Kordhose schwarz
kurze Hose schwarz
5 Paar Strumpfe grau
Wanderschuhe
Turnschuhe
Wollpudel dunkeibiau
Fahrtenmesser u Koppel
Tascheniampe (3 Batt)
Sonnenol
Wasche (2x z. Wechseln)
Tornister oder Rucksack
Brotbeutel

C.IrKlaerho

Wollpudel dunkelb.
Fmnendolch
Tascheniampe (3 Batt)
Sonnenol
Wasche (2x z. Wechseln)
Tornister oder Rucksack
Brotbeutel

Wanderschuhe
Turnschuhe

Mldet

Jungen

Waschzeug
Turnzeug
Trainingsanzug
Badezeug
Schlafsack oder 2 Wolldeckcn

Deine Ausrüstung ist im Fahrtenplan f estg el egt Jedoch set hier in einer Abhakliste noch einmal alles
wiederholt:

Wiking-Jugend

*.•

180,- OM

225,- DM

280.- DM

2 Teilnehmer aus
einer Familie
3 Teilnehmer au&
«iner Familie
4 Teilnehmer aui
• «iner Familie

560,- DM

450.- DM

360.- DM

200.- DM

900.- DM

720.- DM

400.- OM

840.- DM 1120.- DM

675,- DM

540- DM

300.- OM

Tagesbesuch im Lager mit Verpfiegung 15.- DM pro Teilnehmer
Lagergebuhren ohne Verptiegung pro Zeil und Woche 50.- DM

100.- DM

1 Woche 2 Wochen 3 Wochen 4 Wochen
1 Teilnehmer aus
einer Familie

Lagergebuhren:

Anliegende Anmeldekarte sorgfaltig ausiullen
Bezahlung der Lagergebuhren bei Anmeldung sotort
auf Konto Nr 0871347 der Kreissparkasse Aachen,
Zweigstelle Stolberg (Blz. 39150100).

Die Gaue organisieren den Transport (Anschriften auf
dem Fahrplan). lm Zweifelstalle die Bundesführung
anrufen. (02402) 25508

Dlt. Anrelae erlolgt aul eigent Kotten.

Ta*chtng«ld: Mindestens 30,-

\uslandskrankenschein

Papl«re:
Guitiger Pass oder Personalausweis.
Ausreise-Genohmigung der Eltern aut d. Anmeldekarte
gegenzeichnen lassen.

Eine Woche vor Bcginn der Fanrh soltten alle Ausrüstungsgegtonstande vorhanden sein, urn eine Packprobe durcnfuhren zu konnen.

FürNottalle:
Verbandspackchen, 1.50 Sisalseil. Ersatzriemen,
Nahzeug.

Die Ausrüstung muB so veroackt sein. dal) alle Gegenstinde im Tornister oder Rucksack tragf ahlg einsortiert
sind.

U
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*

RAB München-Salzburg-VillachKlagenfurt.(Mautgebühren für
Tauerntunnela Hin- und Rückfahrt 330 ö.S. oder 47,- DM)
Ziel:Zweikirchen (Hinweiatafel
mit WJ-Adler beachten!)
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