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Beste Vikingers en sympathisanten,
Allereerst allen hartelijk "bedankt voor het op tijd betalen van jullie lidmaatschapsgeld. Ook onze sympathisanten komt een extra dankbetuiging toe»
Het is namelijk z6, dat mede ook door hun bijdragen het ons mogelijk wan oen •
geslaagd Pinksterkamp te realiseren. Wij hopen dan ook volgend jaar weer op
jullie aller medewerking en steun te mogen rekenen. Onze dank gaat eveneens
uit naar bepaalde bedrijven, die goederen en "Stickers" leverden, in enkele
gevallen zelfs gratis!
Tot de negatieve punten behoort het nog niet verschijnen van ons jaarverslag.
Het was ons om bepaalde redenen niet mogelijk dit er op tijd door te krijgen,
vandaar dat wij nu een ander alternatief hebben in de vorm van een kort verslag
over ons Pinksterkamp.
Hij zijn voorts van plan dit ook te doen over één onzer zomerkampen.
Er zijn enige Vikingers geweest, die ons gevraagd hebben hoeveel Nederlanders er exact hebben deelgenomen aan de Tweede Wereldoorlog aan de zijde der
Duitsers, in de strijd voor een Verenigd Europa.
Het leek ons zinnig om ook hle-rover een overzichtje (dat op juiste zij het
minder bekende) gegevens berust, uit te brengen - samengesteld door één onzer
medewerkers.
Tenslotte willen wij jullie aandacht vestigen op het feit, dat wij één groot
Zomerkamponder Duitse leiding én nog verscheidene kleinere kanpen organiseren,
w.o, uiteraard een Nederlandstalig kamp. Dit alles houdt verband met de vakantiespreiding.
Het Nederlandstalige kamp zal gehouden worden in Eupen - België, van 26-7-'80
tot 14-8-'80.
Aanmeldingen dienen uitsluitend te geschieden aan de Verbondsleiding, aan Erick
de Kwik, of aan één onze Postbussen. Hopenda dat jullie alles duidelijk is,
verblijven wij
met Vikinggroet,
Houzee t
P.S

voegen wij hier nog een lijstje toe, ge
er nodig is in een zomerkamp.
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Wij en de Wereld
Twee jaar geleden kondigde een enthousiaste spreker voor de VARA-microfoon een op de Volkshogeschool te Bergen te houden studieweek aan,
waar "bevoegde inleiders nu eens alle problemen met betrekking tot de
Tweede Wereldoorlog en de bezettingstijd haarfijn uit de doeken zouden
doen. Iedereen was welkom - jongeren in het bijzonder? voor vijfentwintig gulden was men in Bergen een hele week onderdak, kon men de inleidingen beluisteren, vragen stollen en naar hartelust van gedachten wisselen. Maar er was veel belangstelling voor, de eerste aanmeldingen waren al binnen en het was dus haasten om er nog bij te komen. — Ik heb
mij dus gehaast. Binnen tien minuten ging er een briefje op de post om
de organisatoren mede te delen dat ik graag vijfentwintig gulden wildo
neertellen als deelnemer van dozo studieweek, als ik dan maar "naar hartelust" mee mocht doen met do godachtcnwissoling. Ik v/oes do organisatoren er op, dat de deelneming van óó"n enkele vertegenwoordiger "fro.-n the
othcr sido of the hill" het dobat zeker zou verlevendigen, terwijl do
bevoegde inleiders en de tientallen andere deelnemers natuurlijk gccu
angst hoefden te hebbon van do kaart geveegd te worden door con eenling,
die de zaak nu eens vanuit oon andero gezichtshoek wilde belichten. - Ik
dacht dat men daar in Borgen wol blij zou zijn met mijn aanmelding, die
hun in staat steldo de kracht van hun overtuiging nu ocns in de practijk
te bewijzen. - Na twoo wokon kroeg ik antwoord. Do studieweek kon jammor
genoeg geen doorgang vinden
Jammer! Maar mag ik mijn aandeel in hot dobat dan wel ovon opschrijven ?
Want zo'n gedachtenwisseling lijkt mij bepaald noodzakelijk, omdat
het Nederlandse volk - en de jongeren in het bijzonder - op grond van de
waarlijk ontstellende voorlichting, die ons in dit opzicht wordt "geleverd", tot de overtuiging gekomen schijnt te zijn dat ditzelfde Nederlandse volk in de oorlogsjaren voor vijf procent uit landverraders
en
voor vijfennegentig procent uit goedo vaderlanders bestond; zulks geheel
in overeenstemming mat het gebruikelijke zwart-wit-schcma. De propaganda-machine van een democratische samenleving mag dan "naamloos" zijn zoals alles in een democratie nanmlozer en dus ook minder grijpbaar
en
in de meest letterlijke betekenis van het woord minder
"aanvechtbaar"
is dan in een dictatuurstaat, welke men in do peraoon van do
dictator
tenminste bevechten en zo nodig zelfs aan zijn eind brengen kan -, al do
duizenden raderen van deze democratische propaganda-machino hebben hun
werk dan toch niot minder good godaan dan Coobbels. Wij ouderen, zelfa
wij die deze tijd bewust hebbon beleefd, zijn door oen dagelijkse verdoving (want de dag in, dag uit door middel van radio en tolovisic, gov/oao
en geïllustreerde pers herhaalde voorstelling von zaken, als zou het Nederlandse volk, afgezion vnn oon paar "landverraders", zijde aan zijde
strijdend mot hemelse bondgenoten togen duivelse machten, "do oorlog ccwonnon hobbon", is werkelijk "opium voor hot volk"? ) toch al zover ffokc—
mon, dat wij ons nauwelijks moor realiseren dat in dio jaron, wanrin ovor hot lot van Europa werd boclist, tonminnte vijf procent van ono volk
ton strijde trok mot hot nntionanl-aocialicmo on hooguit vijf
procent
van ona volk ten strijdo trok t<?gcn hot n.itionaal-sociilismc, terwijl
negentig procent van ons volk g6"n partij koos - althans niot openlijk alvorens vaststond, wio uit dczo grote strijd als ovorv/innnar
tevoorschijn zou trcdon.
Zo en niet anders waron do verhoudingen in ons volk,
zoalo door do
werkelijke tegenstanders van hot nationoal-socialisme is erkend met de
woorden: "Tussen do voormalige N.S.B.-ers en de rest van ons volk gaapt
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Wij en de Wereld
aedert de bevrijding oen kloof van haat en verachting. Recht tot haten,
zou het bestaan, ware slechts toe te kennen aan hen, die óf zeer persoonlijk leed tijdens de bezetting hebben ondergaan, óf die zich persoonlijk
en actief aan de zijde van het verzet hebben geschaard. Ket is merkwaardig, dat in doze groepen de haat nimmer zo groot was als onder de brede
laag van vlakkelingen, over wie de bezetting min of neer is heengegaan.
De verzetsman, die immers zelf "gekozen" had, stond in de
oorlogsjaren
innerlijk dichter bij do N.S.6.-er, die immers eveneens -maar verkeerd! koos, dan bij do wator-en-melk-Nodcrlandor, die even bang voor
verzot
als afkerig van do N.G.B, was." (Hot Parool, 11,7.1947) ï-ü.jn trouwe
lozers moeten het mij vergeven, aio ik dozo uitspraak nu al voer do dorde maal citoor, maor er ia in het na-oorlogso Nederland nu eenmaal weinig waars gezegd, zodat men bij het aanhalen van uitspraken van onderen
onvermijdelijk in herhalingen vervalt.
Die negentig procent "wotor-on-molk-Nederlanders" hadden na de overwinning overigens andere zorgen. In een van de weinige kranten, die ik
in
het eerste jaar in do internoringskampen kon bemachtigen, las ik
deze
exclamatios "Do Nederlandse vrouwen verlangen voor hun aandeel in de ovorwinning geen standbeeld, maar zij vragen, neen zij schreeuwen ora corBotten!" Toen ik dat las begreep ik al dot hot na ónse bevrijding helemaal niet gemakkelijk zou worden om ons tegen dat geschreeuw in vcratnnnbaor to mnkon in Nederland. - En toch is hot noodzakelijk, dot mon zich
do workolijko verhoudingen in ons lond, vóór, tijdcna on n& de oorlogsjaren bewust wordt, als mon ook werkelijk begrijpen wil wnt heel die Europese hcrstolbcweging - uitmondend in notiononl-cocialiamo en facciamo hooft bewogen. Want er was in hot Europa van na de Eerste Wereldoorlog —
on bepaald niet alleen in economisch opzicht, zoals do systeemhoedora nu
zo gra.->g beweren — werkelijk wol het een en ander te horstellen; in bredo kringen groeide zelfs het inzicht, dat er in die oude wereld het nodige moest worden afgebroken om nog een nieuwe wereld te kunnen bouwen.
De tegenstanders van het nationaal—socialisme en fascisme mochten dan betwijfelen of die nieuwe wereld ook werkelijk beter zou zijn, mcar do ondergang van die oude on de geboorte van een nieuwe v/orcld word - op zijn
minst in 1940 — ook in Nederland algemeen als eon realiteit ar.nvaard.
In mijn padvinders-loidorsblnd ("Weest Paraat", juli 1940) kon ik lozen:
"Eon ondero wereld staat geboren to wordon; het oude zal niet
terugkeren. Mar«r nu do consequenties getrokken zullen worden van hotgeon waar
aan v/ij zelf hebben meegewerkt, deinzen sommigen tcruj....
In oen land
met honderden, door een tot het uiterste doorgevoerde democratische organisatievorm tot onmacht gedoemde verenigingen, hebben wij reeds jaren
gelcdon do noodzakelijkheid van hot loidcrsbeginscl ingezien on de vorm
van oen hiërarchisch georganiseerd corps aangenomen, waarmede we in het
Nederlandse verenigingsleven pioniersarbeid verrichtten". - Ach ja, v/io
wilden er in het Nederland van 1940 niet allemaal pionier Van do nieuwe
tijd zijn! Ala vorkennor had ik mijzelf bepaald niet als oon
voorlopor
van do Europoso vernieuwing gozion; ik was, wat dat betreft, heel wat
liovor Jeugdatormor jrowordon - mn.-'.r dat stonden mijn ouders niot tof-....
Wol droog ik "in burger", zogiuw ik het huis uit v.-ao, do meeuw inpLi'jto
van de lelie in mijn revors. En ik geloof dat de Nationoio Jeugd Storm
moer heeft bijgedragen tot do versterking van het nationaal
bewustzijn
van haar ledon dan do padvindcrabcwoging, waarin hot streven naar wereld
broederschap toch domineerde.
Ondanks alle goede herinneringen, die ik aan de padvinderij bewaar, heb
ik de overtuiging dot "het epel van verkennen" - hoev;el mcrkwaordigor-
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wijze gegrondvest op de ervaringen van een Engels officier uit de Boeren
oorlog, onzaliger nagedachtenis! - te zeer het karakter draagt van "het
dansen op de vulkaan"; het streven naar weroldbroederschap, vooral hot
ton voorbeeld stellen van het primitieve leven van de Zoeloe's
on het
verlenen van onderscheidingen uit naam van een denkbeeldige Kafferkoning
- verklaarbaar in een wereld, die nog niet door twee wereldoorlogen uit
de droom van onbegrensde vooruitgang, van vrede en vrijheid, gelijkheid
en broederschap, kortom uit de droom van het oude liberalisme was ontwaakt - ia niet meer in overeenstemming met de geeet van eon tijd, woarin niet alleen de vrade en de vrijheid, maar zelfs het nnakto voortboi staan van do Europese mens wordt bedreigd. Maar good: volgens do gangbare, zij het naar mijn mening allang niot moer geldige maatstaven, hob ik
in de padvinderij een nationale opvoeding gehad.
Hoewel..... Ik moet er aan denken dat mijn Hopman een borstbeeld van
Hitlor in zijn kamer had staan en mij vol trots een Duits uniform toonde
van de S.A., waarvan hij volgens zijn zeggen "geheim lid" was» Ik herinner mij, dat ik tijdons mijn eerste en enige verlof in Nederland tijdens
de oorlogsjaren zonder veel hoop op zoek ging nanr mijn vroegere Hopman,
in de verwachting dat ook hij ergens aan het f rent zou staan. Uoar ik
; trof hem achter een bureau in zijn kantoor ann een van de rustige binnen
grachtjes vnn Amstordnm, vou wnoruit hij hot Duitse leger voorzag
vnn
houten kommen, houten tandenborstols en andere nuttige houten inotrumontbn, die tezamen met tandpnstn, voetpoedor on scheermes joa in een bopn.ilde, ons soldaten onwelgevallige verhouding werden toegevoegd aan de bescheiden toewijzingen van cigaretten en chocolade. Dat dit werkelijk met
Duitse grondighoid geschiedde, was mij kort tevoren in het ziekenhuis gebleken, waar een soldact, die aan het front zijn beide voeten door bevriezing had verloren, alleen oigaretten en chocolade- kon krijgen, als
hij óók voetpoeder kocht. Zo stond dat nu eenmaal in de
voorschriften,
die met soldaten zonder vooten geen rekening hielden..... Onder deze omstandigheden zal hot niemand verwonderen dat de levering van de door het
opperbevel als onmisbaar beschouwde houten kammen en tandenborstels een
constante en lucratieve bezighoid vormde; de as van dezo, in dit opzicht
althans nuttige voorv/orpen, gloeide in het Russische sneeuwlandschap nog
na in onze bunkerkacheltjos, als wij alweer nieuwo moesten kopen.
De klantenkring van mijn oudo hopman - die mij in leeftijd 'overigens slechts met drie jaar overtrof - was zo groot, dat hij hot zich rustig kon veroorloven er eentje af to schrijven en mij to vragen, waarom
ik zo stom was tot dozo klantenkring te bohoren. Want tot mijn onuitsprekelijke verbazing dooldo hij mij medo, dat hot zaak was om "op tijd wog
te wezen" en goen risico's moor to lopen, gozicn het feit dat de oorlog
toch verloren was, nu do Amerikanen ook meedoden. Of wij nu golijk haddon of ongelijk, dat was minder belangrijk: als nuchtere mensen raooston
?;ij begrijpon, dat hot goon zin had voor een verloren znak to vochton...
Nu, vochten deed mijn voormalige jeugdleider dan ook niot; wc" l vordienon.
Of eigenlijk vocht hij toch, mnor dnn "in hot geheim", net als vroogor.
Want ik hob later begrepen dnt hot verbluffend geraak, waarmoc hij tandenborstels lovordo en tandonbozittera tot deoertio maande, bcrustto op do
zekerheid, dat hij nooit vorliozon kon: bij eon onverwachte overwinning
von do Wehrmacht zou hij als Hofleverancier van HitIer ongetwijfeld oon
grote toekomst tegemoot gaan, on bij een to verwachten overwinning
van
de Geallieerden was hij ook "verzekerd" - in do waarste zin des woords van oen redolijk bestaan, omdat eon deel von do Y/ehrmacht-winst afvloeido naar de illegaliteit. Hoo harder wij dus aan hot Oostfront onze hammet jee verstookten, hoe moor collega's ven do ondergrondse hior in No-
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derland de "boel konden opstoken, als U begrijpt wat ik bedoel.
Toch heeft mijn brave Hopman wel een uniform gedragen - naar dat
was pas na* de oorlog. In dit uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten,
jawel: Strijdkrachten, verscheen hij bij mijn Moeder,
om haar aan een
streng kruisverhoor te onderwerpen, gezien het feit dat zij extra levensmiddelenbonnen had ontvangen voor haar aan het Oc-atfront strijdende zoon.
Gelukkig kon zij aantonen dat zij weliswaar gesmuld had van het "FührcrPaket", maar daarom toch nooit een borstbeeld van Hitler of ook naar van
mindere goden in haar kamer had uitgestald, en bovendien haar cian had gesteund bij zijn werk voor het verzet. Ook hier dekte dus de verzekering
de schade. - En al heb ik het verheven voorbeeld van r.ijn oude
Kopman
(die nu overigens Duitse auto's importeert - een van de vele vertegenwoordigingen, waarvoor onze Duitse vrienden, bij wijze van verzekeriagachteraf, beslist géén SS-ers of soortgelijke lieden wilden aanstellen),
dan ook niet gevolgd, ik vaag toch zeggen in de jeugdbeweging door goede
vaderlanders te zijn voorgegaan.
Hoewel
Toen ik in 1939 een Vaandrigscurous op het Hoofdkwartier van de Verkenners had gevolgd en een nieuw arbeidsveld zocht, werd
ik door een wat oudere Hopman, die de cursus bij wijze van herhalingsoefening had bijgewoond, meegetroond naar zijn troep Zeeverkenners. Ik :iaa
er niet op voorbereid dat dit oen Lutherse groep was, v/aar de dienst geopend werd met een omstandig gebed, waarin de Hopman voorging. Tien minuten lang riep hij de goddelijke legerscharen op om tcanr eens gauw naar
Amsterdam te komen en die lelijke bedriegers van socialistische wethouders weg te jagen; het waren nog Joden ook en do Kerc Jezus zou dus "sowieso" nog v»el een appeltje mot hun te schillen hebben. Iets dc-r^clijks
had je in de "fanatieke" JeuKdstorm toch echt niet moeten proberen;
jo
zou er met een grote boog uitgesmeten zijn. Op deze dag hing ik mijn padvindershoed voorgoed aan de kapstok en ging er aan mij een pionier verloren. Jammer genoeg weet ik niet v/at er van deze Hopman terecht eekomen
is. Zijn verkennertjes hebbon oen jaar of vijf later ongetwijfeld braaf
escorte-diensten verleend bij hot ophalen van N.S.B.-ers - een bezigheid
waarmee de Padvinderij zich in 1945 weer constitueerde - en daarbij lekker "Jodenmoordenaars" gebruld. Misschien hebben zo zelfs mogen assisteren bij het kaalacheren van vrouwen, die "echt" fout waren geweest.
In het Zuiden van Europa is bij dio bevrijding oneindig veel meer
gemoord dan hior; manr in het Noordon is aanzienlijk meer gehaat
en is
die haat blijven voortleven als een kankergoswel in onze samenleving. En
het ergst is dat hot geval in do kleine, zoals Christoph Stoding hot omschrijft "van nature neutralo" landen als Nodorland en Donomarkcn. I foor
dnn waar ook hoeft men in dozo landen getracht do ha.nt op ccn
vole^ndo
generatie over te planton - on moor dan wehr ook kan men juist in dczo
landen do klacht beluisteren, dat "de jeugd te weinig weet van het
nationaal-socialisme" en von do misdaden, die daaraan worden toegeschreven.
Als ondanks alle moderne propaganda-middclen - ik noem hier slechts het
massaal en verplicht school-bozook aan thontcrs, v/aar films als "Dngboek
van Anne Frank" en "Opmars nanr do Gnlg" v/orden vertoond - de Nederlandee jeugd nog altijd niet zózccr"bczield is door af koer vnn het rr.iadadigo
optreden van Hitlor en zijn handlangers" als men gaarne zcu wensen, don
kon do oorzaak daarvan toch nauwelijks in "onvoldoende voorlichting" ,-ƒ•>zocht worden. Is hot niet juist oon gevolg van hot feit, dat men in deze
na—oorlogse worold "geschiedenis leren" verwart met "leren haten"?
Zoveel jaren na de oorlog is men - "meer dan ooit" - von rr.enirg dot
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Engeltjes en duiveltjes waren ook in deze laatste oorlog gelijkmatig over de strijdende partijen verdeeld. Padvindets evenzeer,
Er liepen padvinders mee in de lange stoet van vrijwilligers voor liet Oostfront in 1041 en er liepen padvinticrs mee als escorte
bij het ophalen van leden'van de N. S. B. in 1945.
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laden leerprogramma wat moor aandacht non de geschiedenis van do Inotnto
dertig jaar werd besteed. Vooral aan het uitmoorden van een groep mennen
die niet tot het "super-ras" behoorden on aan hot feit dat het
Duitnc
volk zich door de overspannen v/oorden van een Führer, die
onwerkelijke
toekomstbeelden rondbrulde, heeft laten misleiden. Ook mag- niet vergeten
worden dat velen, die bev/ust voor de "vrijheid voor iedereen" kozea (O,
hiervoor hun leven op het spel hebben gezet. Als een bepacld brok
geschiedenis systematisch wordt verzwegen of gewoon niet ean de beurt kont,
is het bijzonder moeilijk om bij de ge nero t ie van do toekomst een critische kijk aan te kweken op antisemitische uitingen, die hun oorzaak in
het verleden hebben". Aldus Hot Vrije Volk (15.1.1960), v:clk blad toch
in de voorafgaande vijftien jaren in hoge mate tot de verbreiding van 't
hier zo kort en krachtig weergegeven "gcschiodsboeld" hoeft bijgedragen:
aan de ene kont idealisten, dio hun loven op het spel zotten vcor de vrijheid van iedereen (onder communistisch bewind?), voor de vredo en do gorcchtigheid, en aan do andere kant de Duitsers plus handlangers, die zonder hun hachje te wagen aan de lopende band misdaden verrichtten, daortoo
aangespoord door een brullende Führer met onwerkelijke toekomstbeelden.
Ja, het staat er werkelijk allemaal — en het wordt door tienduizenden redelijk denkende wezens kennelijk critiekloos gelezen. En toch moet ieder
van hen vreten, dat het een leugen is dat dit "brok geschiedenis systematisch wordt verzwegen of gewoon niet aan do beurt komt". Zij kunnen geen
krant of tijdschrift opalann, zonder dat het probleem op de een of andere wijze aan de orde komt; zij kunnen geen weck naar do radio luiotcren
of naar de televisio kijken, zonder hoo dan ook met het "nazisme*" te worden geconfronteerd; zij kunnen geen boekwinkel binnenstappen, zonder 'n
tion. of twintig titels te aicri, die aan do bezettingstijd in woord en in
beeld herinneren; en er io altijd wol oen theater, waar de "misdaden van
de nazi's" op het toneel of op het witte dool worden uitgebeeld. Bat is
toch de waarheid en niet anders! Men zou ha .st geneigd zijn te geloven,
dat hier van een vergissing sprake ia en de schrijver bedoelt te zeggen,
dat de keerzijde van de medaille nooit en te nicraer wcrdt belicht.
Dan
zou hij namelijk het grootste gelijk van de wereld hebben. L!aar zo is
het echt niet bedoeld; er wordt op gewezen, dat uit verschillende enquêtes "ontstellend duidelijk" is gebleken, dat er nog altijd te weinig over "hot landverraad van Mussert en de zijnen" wordt gesproken. Zou het
niet eerder zo zijn, dat er al veel te lang on veel te voel
gemanipuleerd wordt met eon geschiodsboold, dat zo weinig in overeenstemming met
de historische werkelijkheid blijkt te zijn, dat het er zich met do beste wil van de wereld niot in laat hameren? Hoeven die met gruwelverhalen
bewerkte jongeren niet alleen maar naar de nieuwsberichten te luisteren,
om vast te stellen dat hot huidige wereldgebeuren heel v/at meer in overeenstemming is met hetgeen "do onwerkelijke toekomstbeelden van 'n brullende Führer" wordt genoemd, dan met de verzamelde sprookjo'o van Yalta,
Teheran en Potodnm van de heren Stalin, Roosovolt en Churchill?
Ondanks'hot feit dat in Doncmnrlcen (natuurlijk) dezelfde klachten
ovor
do jeugd worden gehoord nlu hior, mocnt de schrijver van het hier ,-inngohaaldo Vrijo Volle-artikel, L.Staal, dat de zaak in Denemarken boter geregeld is. Daar heeft mon immers in het hart van de hoofdstad oen "Vrijhoidsmuseum" opgebouwd, waar "allerlei zaken verzameld zijn, waarin het
verzat tot uiting kviotn": "kanonnen (?), gcv:eron, illegale lectuur on andere dingen, waarmee do burgerij de Duitsers tot razernij bracht" op dozelfde wijze als hier in Nederland gebeurde. "Aanvankelijk v/aren het verspreide groepen (vau verzet), die echter in juni 1943 de "Vrijheidsraar"
vormden» Van die tijd af ging het hard tegen hard. Het "Vrijhcidsrraseum"
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toont dit alles op eenvoudige en overtuigende, maar tegelijkertijd
in
dringende wijze." En "dag in, dag uit maken honderden, vooral ook jonge
ren, de tocht naar Esplanaden en verdringen zich voor de stands en
vi
trines." Met alle waardering voor het-feit, dat het Deense volk althan
zijn vrijheidsstrijders weet te eren, wekt deze beschrijving van 't Vry
heidsmuseum in Kopenhagen toch niet de indruk, dat het volk daar op ee
historisch juiste wijze wordt voorgelicht; en zeker rnoet worden vastge
steld, dat het Nederlandse volk onjuist wordt voorgelicht, als hier be
weerd wordt dat het verzet in Denemarken ''op dezelfde wijze" werd uitgs
voerd als in ons land.
In het Sociaal Weekblad (november 1956) werd er reeds op gewezen, dat e
integendeel merkwaardige verschillen bestaan tussen de wijze, waarop hè
verzet in Nederland door de naar Londen gevluchte regering werd geleid
en de manier waarop het verzet in Denemarken door de regering - en het
lijkt ons goed er aan te herinneren dat dit een socialistische regerin
wasf - werd tegengegaan.' In Denemarken immers zijn de Koning en zijn Mi
nisters tijdens de bezetting in het land gebleven, in België - dit
al
tussenvoorbeeld — zijn alleon de Ministère uitgeweken, doch heeft de Ko
ning gevolg kunnen geven aan zijn verlangen, het lot van zijn
soldate
te delen, terwijl in Nederland de üinisters hot Staatshoofd hebben
ge
noodzaakt, met hun het land te verlaten. Het directe gevolg hiervan wa
dat de Duitsers in Nederland in politiek opzicht vrij spel hadden, ter
wijl zij in België in al hun gesprekken met nationaal-socialiatiache o
andere politieke leiders het standpunt moesten innemen, dat het JConinga
huis (en daarmee de Belgische staatsvorm) op geen enkele wijze
kon e
mocht worden aangetast, terwijl de Duitsers in Denenarken vrijwel
géé
invloed uitoefenden op het politieke levens Denenarken was, dank zij hè
feit dat de Koning en zijn Ministers op hun post waren gebleven, het e
nige door Duitsland bezette gebied, waar midden in de oorlog(23 mei 194
nog vrije verkiezingen koudon worden gehouden, die jcét'n wijziging van b
tekenis brachten in do binnenlandse politink van dit lund; de socialia
tische minister-proaidont Stauning bleef - ^ootound door de overige du
mocratische partijen - aan het bewind. Kn roods op 3 juli 1943 overhan
digde Scavenius, de Doenso minister van Buitenlandse óaken, aan Ministe
Von Ribbentrop een rrota, waarin uit naam van de gehele regering werd ve
klaard: 'Door de groto Duitse overwinningen, die de verbasing en bewond
ring van de gehele wereld hebben opgewekt, is in Europa een nieuwe tij
aangebroken, die zal moeten leiden tot een nieuwe ordening in
politie
en economisch opzicht, onder Duitse leiding. :iet zal de taak van de Dee
se regering zijn, daarbij voor Denemarken een plaats in de noodzakelijk
en beiderzijds vruchtbaro samenwerking met Duitsland te verzekeren. HG
Deense volk is er van overtuigd, dat het in de nieu'.ve Europese ordenin
zijn zelfstandigheid zal bewaren en het hoopt, voor haar cigcnaard
c
voor haar traditioneel vreedzame, politieke en sociale ontwikkeling bc
grip te vinden."
Op diezelfde dag verleende de Deense regering toestemming tot
het op
stellen van een Vrijkorps "Danmark11 voor de strijd aan het Oostelijk fro
"tegen het bolsjewisme, dat al sinds jaren een bedreiging vormt voor d
welvaart en de gezonde ontwikkeling van de Noordse staten''. En op 25 n
vember 1941 trad Denemarken bovendien toe tot het Anti-Komintern Pakt.
Toch mag hieruit geenszins wordon afgeleid, dat de Deense regering
ee
"pro-Duitse politiek11 voerde; Stauning's politiek was er geheel op
ge
richt, het Deense volk zonder groto verliezen door de oorlog te
leide
en alle uitersten, zowol de vóór als tegen Duitsland gerichte krachten
to matigen* Dit blijkt reeds uit het feit, dat juist vanuit Denemarken

waar de opstelling van een Vrijwilligerslegioen dus officieel v/as goedgekeurd, slechts 6.000 vrijwilligers naar het Oostfront vsrtrckksn, torwijl vanuit België, v/aar het handelen van ds Koning en zijn tlinisters zo
duidslijk met elkaar in strijd '.varen, 23-000 Vlamingen en 20.0CO
..>.Ion
tegon het bolsjewisme ton ntrijde trekken en N&derland, cr.dsnhs het foit
- of juist als gevolg van hot l'eit? - dat de Vorstin en haar Ministers in werkelijk niet mis te verstane bewoordingen - opriepen tot atriji tegen de Duitsera, van alle Europese landen het grootste aan-al vrijwilligers opleverde; 55*000 Nederlanders streden immers in de {teleleren
van
de Waf f en-SS en tienduizenden Nederlanders bovendien nog ir. de .ehr.T.ucht
en de Kriegsmarine, in :J.S.K.K., Organisatie ïodt en andere diensten,aan
Duitse zijde.
Aan het Nederlandse volk, dat in de oorlogsjaren in een politiek vacuurn
leefde, werden de beslissingen van buiten-af opgedrongen: r,ét de toenemende felheid, waarmede de Londense regering de Nederlanders opriep tot
strijd to£en do bezetters, kon ea moeat men ook vanuit, her lijn het
i'oderlandao volk tot een beslisaing dwinynn. 'Lo kv/am het ü-jt in 'rcdcrl^nd
veel moor m^naen dan in Denemarken, waar de •,vator-c-n-m«lic-pclitiok cm xo
te zeggen kracht van wet had, hebben -"gekozen", zij het vóór cf teg---.-. de
bezetters, al naar gelang zij in het optreden van het nationaal-sccialistische Duitsland de redding of de ondergang van hun land en var.
Üuropa
zagen. In het onafhankelijk gebleven Denemarken ontbrak die ''uitdaging'1';
door een rechtlijnige voortzetting van de Deense "neutralistische:' politiek door de Koning en zijn iuinisters kon de neiging tcx steun van
de
Duitse anti-bolsjewistische politiek evenzeer morden gerr.atigd als de neiging tot steun van de strijd to^en het nationaal-soci:* lis^ische
Duitsland. De gevolgen van deze zo geheel verschillende - en dus tepaald niet
"overeenkomstige", zoals de heer Staal schrijft — omstandigheden, waaronder zich het verzet tegen de bezetter in Denemarken, in Nederland
en
in België kon ontwikkelen, laten zich nauwkeurig vaststellen.
Blijkens
een rede van Prof.Dr.Ir.J.Goudriaan (zie het verslag in het Alg.Handelsblad van 15.4.1S-43) bedroeg het totale verlies aan mensenlevens in ccrlogstijd, uitgedrukt in percentages van de voor-oorlogse bevolking
(en
hoewel men in dit opzicjit nog meer geheimzinnigheid betracht dan met welke andere historische gegevens ook, mogen wij redelijker-.vijze aannemen,
dat in het totaal aantal slachtoffers óók de nationaal-socialistische offers - in de eerste plaats dus de vele duizenden aan het Ocstfront
gesneuvelde vrijwilligors - zijn inbegrepen:) vcor Denemarken 0:08, voor
België 0,71 en voor Nederland 2,29 procenti En die cijfers spreken toch
wel een heel duidelijko taal.
Kr.R.N. de Ruyter van !>tovcninuk achroef hicrovor in het "Sociaal rVo(.-kblad"- ''Uit deze getallen blijkt dat Nederland, waar de Rf?£;C-rin;j 't 'wijze besluit" nam naar Engeland uit te wijken en het ataatshooid gedwongen
werd eveneens het land te verlaten, naar verhouding driemaal zoveel doden te betreuren heeft als België, waar slechts do Ministers de
vlucht
namen en de Koning bleef, en achtentwintig maal zoveel als in Denemarken, waar Koning en Ministers cp hun post bleven. Geschiedenis is geen
rekenkunde, maar bovenstaand*) cijfnrs geven ons wel het recht on aan te
nemen, dat men met do mening, «Int het gebrek aan moed var. de Nederlandse
regering in 1940 de dood van m*T dan 200.000 land^pnoten
ter. gevolge
heeft gehad, dichter bij de waarheid komt dan rct do bov.ering in
cnzo
geschiedenisbookjea (Hovom: Wereld in ',/ording. ücschiodc-nisboek vcor de
middelbare scholen. 1954) dat d-s vlucht vun dn ro^oring m-n "wijs besluit"
was. Ter voorkoming van miaverntand willen \vij hier nog onr.ericen,dat uit
het bovenstaande niet ma;; wcrtl*?n afgeleid dat -«ij van moning zijn,
dat
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rin.?^') aanmoedigde, I-<ÏCM'^ i:et ^.'„.j^r- ^olk uiet vii;i--.n '<.i ':•..,•-:'::.: , e.--;\j
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£•;> r<ced nr,ogelijic door 'i^ oorlog heen te kccr.en. En h v t : : t o . ? "-.rli',T. ?an
menaenlevenn in Zr.gftlan-d, dat "r:n «lor wille v«n Iiar-eij?:l r. ."vo^de --'.rj l i-oorlog ontketende j bl«;of beperkt, tct 0,77 '/'> dat v; i L ?•,-.. -r.
een -vormvan het Nederlandse verliet i
Dat zijn dus, tegenover de leutertaai van Staal, de nuchtere en niet te
loochenen cijfers, het feitenmateriaal, waarover hij rv.tuariij'< ar.jstvallig zwijgt. In het licht van deze totale verliescijfFTS v..1 r. de bever.- er.
de onder-grondse strijd, v n n de voor en te^en het naTlona'i l-socialisr.^
strijdende krachten - i)on«si!arken 0,08/., België 0,71;', Kr.gcland 0.77/' en
Nederland 2,29,- - inoet'rnpti hf»t otanl-vrrhaa l no^ e?-ns I---2«;r.. 'Aar.v.-ir.icclijk waren hot verspreide groppoti vcm vfirset, die echtor in jur.i 1943 d^>
Vri jheidaraad vormden" 5 ''aanvankuli jk" ia dan oen z«er «uphatr.istiachc omschrijving van een periode van ruim drie jaar, v;m april 1740 tot
juni
1943; met "verspreide groepen van verzet" wordt het cptrcden van de se^r
kleine en vrijwel uitsluitend c^nununisitinche cellen - en dan natuurlijk
ook pas sinda h«t uitbrekt-n van do Duittt-Ruasische oorlog in juni 1941 omschreven. "Van die t i j d af r,Lii/; hc.-t. hard tegen hard" on hooi't de ^uurgerij' 1 de Duitsers "tot r.-v/.orni ,| ^ubr-jcht' 1 . "Van die t i j d af"
betekent
dan een periode van minder dun twee j-'«ar - van juli 1943 tot rr.ei 1945 en "hard tegen hard" wil zeggen, dat van het ogenblik af waarop de Duitsers, zonder een schot te lossen, in Denemarken '.varen binnengeruJet, hot
verzet toenam naarmate de nederlaag van do Duitse legers zich dui'!yl\j>,.wr
aftekendo. Dat wil dus zeggen, dat Donornarkc-n voor de Duïtncra
een oase van rust is gewoeet en z i j - e e r s t in 1SM3 enig
zij het militair gezien strikt onbelangrijk - verzet ontmoetten, in werkelijkheid eerst in 1944 en in het bijzonder in do laatste maanden
van
de oorlog; "tot razernij gebracht' 1 ' werden si j eerst na de ftapitulatio •.
toen men zich alles kon veroorloven zcndar dat er teruggeslagen werd. ; 'De
burgerij' 1 ? Ach lieve mensen; zij hebben smprrebrpd gesmeerd voor de Buit
sers en geprobeerd een zo hoog mogelijke prijs te maken voor hun boter,
kaas en eieren-; en zo af en toe hebben ze - net als m i j n slimme Hoprr.an -

geprobeerd oa van beide kanten profijt te trekken.
Tot zover mijn uiteenzetting.
P. v. T.
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Betreft; Rondschrijven -VIKING JEUGDBijgevoegd pamflet/brief zou zijn verspreid in
brievenbussen in de Indische buurt te Amsterdam*
De inhoud spreekt voor zich.
Door politiepersoneel is de bewuste avond toezi<
gehouden in en rondom café Eiekn en Linden» De vergader
van D'66 heeft plaatsgehad terwijl aldaar geen politiek
andersdenkenden zijn gesignaleerd*
In het café, gelegen in hetzelfde perceel waar <
vergadering werd gehouden, hadden een aantal jongeren
postgevat teneinde de strijd aan te binden met eventueL
leden van de "VIKING-JEUGDS Volgens niet bevestigde geruchten zou deze verdedigende maatregelen door het
A,N.J.V. zijn genomen en uitgevoerd* einde*

1531845

«tetum 1 9 F£8.
CO
b.

Verbinding 13

fi 153184D
VIKIKGJEDGO NEDERLAND
Afd. Amsterdam-Oudwest
Amsterdam, 22 januari 19S1
louwmaand
Jonge stadgenoten!

Donderdagavond 29 Louwmaand a.s. te 20:00 uur precies eullen
Bart Hoefnagel en Gert.lan van den Bosch, de "Koot & Bie" van
de nationale 'l'egenpéïllj i)i y/liiWIIJJJUUU; in gebouw "Sik en
Linde** aan de Plantage Middenlaan 22 een debat aangaan met
jongeren van de politieke groepering D'66. Dit debat zal onde
het motto "Nederland is overvol, wat doen wij er aan?" gehouden worden tijdens de zgn. kleine rondvraag ter vergadegng
(punt B-van hè t prograoma van die, avond).
Jongeren voor wie hét huisvestingsprobleem in Amsterdam tot
hun grootste problemen gerekend mag worden, nodigen wij uit
de discussie met D'66 jongeren te komen bijwonen. Na afloop
verversingen en optreden van de punkgroep "Claudius Civilis"'.
Komt allen en neemt, desnoods, wr moeder meel
Het vriendschappelijke
groet • - • • • •
STA
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Betreft: Viking jeugd.

Gebleken is dat recentelijk in de gemeente Diemen enige
geschriften zijn ontvangen die blijkens de afzender
afkomstig zijn van de Viking jeugd*

Op een brievenbus in een studentenflat in Diemen werden
stickers van de Viking jeugd aangetroffen»
Indien uwerzijds iets over Viking jeugd aktiviteiten in
Diemen bekend is verzoek ik u dit aan mij mede te delen.
De districtscommandant,
n. d.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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iatum 2 5 KC, 1961
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1) Zo nodig WMtor» martoerlng
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Betreft:

VIKING-.jeugd Friealand
In het in Friesland verschijnende blad "De Nije" van
10~11-1981 verscheen een artikel over het optreden van
de Viking-jeugd in Friesland. Voor de inhoud wordt
kortheidshalve naar de bijlage verwezen.
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VIKiNGJEUGD T»J
JAAGT j
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Wie denkt det het feecinne ra de Tweede wereidoorh
in Nederlend te doodgebloed, komt bedrogen uit. Stee
veker worden buitenland»» werknemers en gezinnen, t
rond moeten komen ven een uitkering, in enonieme bti
ven bedreigd. Nieuw te de door feectetteche jongerera
genteetie Ingezette jecht op leden ven de CPN. (
onamikaijfcii wjze wordt hen In krechtige teel duidel
gemeekt det ze beter kunnen vertrekken of enden "o
ra-—,!-„

,•»•

•—

geruufKi woiuejii.
T

De Njje bezocht een gezin
Fochteloo die onlangs zo'n dra
brief van de VTking-Jeugd in
bus kreeg. "Wij laten ons n
bang maken door zulke lage l
voegingen", is het oordeel v
het echtpaar. "Als we Wijv
zwijgen is ds kans groot dat
weer aan de macht komen. W
ke gevolgen dat heeft, laat zl
gemakkelijk raden. Daarvoor l
da oorlog nog te dicht ach
ons". Desondanks blijven
meeste mensen wel zwijgt
Bang voor hun kinderen,
angst voor represailles van
neo-fascisten. Wat zijn de mo(
lijkheden voor mensen die de
meestal in het duister opereren
groeperingen willen breken?
belangrijker voor de betrokl
nen: wat zijn de gevolgen?

"We wisten werkelijk niet /we we het
haddan", vertelt AJieBroekeft. in het kleine
huis in Fochteloo. "Je maakt zo'n enveloppe
open en dan komt dit ar uit. Als moeder word
ja dan wel even bang. Wat zou er nog meer
achter vandaan komen"?
"Daar zit de grootste kracht van dergelijke
M", zegt JtajyjftJtaikaann staart somber
voor zich'uit. "Maar dat gewone burgere
zoals wij, die ook dergelijke dingen ontvangen
dh gewoon bij zich neerleggen, dat kan ik niat
begrijpen. De tweede wereldoorlog heeft
toch wal aangetoond dat deze neo-faaciaten
zomaar uitgegroeid zijn tot een machtige
organisatie. En dan ia het leed niet meer te
overzien. En dat geldt niet alleen voor communisten." Ook voor de heer Beuker is het
leven niet altijd even gemakkelijk geweest.
Als zestienjarige jongen heeft hij de oorlog
toch min of meer bewust meegemaakt. "Ik
hom namelijk uit een echt communistisch
n««", aldus Beuker. "Mijn vader werd
daarom door da Ouitsn» currrv

•

H«t neo-naziame wordt in on» land wat
schouderophalend afgedaan. Ala aan aoort
laatate atuiptrakkingan van paraonan, dia zich
niat van da Twaada Wereldoorlog kunnen
losmaken. Dankzij actieve protaatan van mat
nama da linkaa órganiaatiaa tegan deze
niauwa uitwasten van nat fascisme konden zij
niat of nauwalijka hun theorieën in praktijk
brengen. AHea wijst arop dat dia inspanningan niat genoeg zijn. Extreem-recht» blijft via
intimidatiemethoden proberen progresaieve
Nederlander» van hun politieke overtuiging af
te brengen. Een enkele keer lukt dat. Da mar»
ia anal bang gemaakt. Maar dat je ook hier in
het vredige Frieeland het mikpunt kunt
worden van niet maar anoniem te noemen
"Ariër»" is iet» wat het grootste deel van de
Friese bevolking niat verwacht. Jacht op
Joden vindt ook bij meer rechtse organisatie»
gaan openlijke aanhang. Dat zou da publieke
opinie te veel tegen hen doen keren. Mat
communisten lijkt dat wat andara. Dat zijn
dwazen. Aanhangers van de Russen. En is
laatst niat een duikboot ergens vastgelopen?
Nou dan? Straks de homofielen nog.

De brievenbus klappert. AHe Broeken
uh Fochtetoo, net moeder geworden
ven de dochters Dotorea en Velentlna,
vindt op de met de vele felicrtatiekaarten. DeertiMsen een gele enveloppe
met een opveüende oranje sticker
"Viking-Jeugd". In de enveloppe
gericht «en de beide meisjt
ven deze neo-fesdstische Jongerenorgenisetle. Behalve dat er
aansporingen in deze folder staan om
vooral Od te worden, ook de in zwarte
inkt geschreven dreiging: "Wij maken

HENK TE BIESEBEEK

Jacht op CPN W. Vader Douwa
Beuker en Aliez|n beide actieve leden
van de Communistische Partij
Nederland. Moeder Alle slaat de schrik
om het hart. Wat heeft dit te
betekenen? Voor haar en haar man,
maar vooral voor de beide meiajes.
Staan ze genoteerd? Wordt er op hen
getot? In elk gevel signalen dat ook in
Nederland de fascistische organisaties
weer de kop opsteken. Zuten de communisten het opnieuw, na al het leed
dat ook hen in de tweede wereld oorlog Is toegebracht, moeten ontgelden?

HET BEEST
LEEFT WEER

FASCISTISCHE ORGANISATIE
JAAGT OP FRIESE C P N

WNOV.PAO.I;

Over dia mogsMJka Juridische atappan kan Mr.
J. Rotshuizen ta Leeuwarden het volgende
meedelen: "Het grote probleem dat zich hierbij voordoet ia da geheimzinnige sluier rondom zo'n organisatie. Bekend la enkel het
postbusnummer, maar wie zjjn de verantwoordelijke mannen erachter? Ik zou daarom
willen aanraden aangifte ta doen voor aan
strafrechterlijke procedure. Dan moet nameIjk da persoon achter da organisatie gedagvaard worden. Da officier van justitie zal dan
da politionele macht opdracht moeten gaven
daza man of manaan op taaporan. Dan wordt
zo'n organisatie grondig doorgelicht. Bij de
overige mogelijkheden, zou de vlking-Jeugd
ontbonden kunnen worden. Of maatregelen
getroffen worden waardoor da organisatie
zichzelf wal zou opheffen. Daar bereik ja
mijn» inzien* niat zoveel mee. Morgen staat er
zó weer aan andara organisatie op da stoep".
Ook ziet de haar Rotshuizen weinig mogelijkheden voor bgvoorbeald de PTT om dergelijke
kwalijke zaken ta voorkomen, door brieven
van dergelijke organisatie» niat ta versturen.
Voor zover mij bekend zijn wal de nationaal•ocialistische bewegingen na de oorlog verboden. De nee-fascistische organisaties niet,
tenminste als ze niet te extreem zijn. Indien de
PTT ertoe over zou gaan brieven van deze
mensen uit het postvarkear te onttrekken,
waar moet ja dan de grens leggen? De volgende stap zou kunnen zijn om bijvoorbeeld
brieven van radicale linkaa groeperingen ook
maar niet meer te bezorgen".
Ook woordvoerder J. Vogelzang van da PTT
ziet weinig kaneen .deze onverkwikkelijke
praktijkan een halt toe te roepen. "Weliswaar
staat'm een artikel van de poetwet dat vervoer
van stukkan kan worden geweigerd, indien
door het vervoer gevaar voor de veiligheid
van de staat of de openbare orde is te duchten", aldus de heer Vogelzang, "in de praktijk
zal hier niet veel van terechtkomen Kijk, als
een verdacht pakket bijvoorbeeld ook nog
een tikkend geluid maakt, dan ia da PTT
waakzaam. En wordt de politie ingeschakeld.
Maar bij gewone brieven Hgt dat anders.
Bovendien hobben wQ Ki d« PTT met het
brMa^Mbn taraekan.Oat makt **"»• •*«
rnogeWc elke brief met aan verdacht Taukja
t» hniKtan." Vandaar dat da heer

BMEFOEHEIM

DENlJE

Na aan lange periode van moeilijkheden en
zorgen kon hij het niet meer bolwerken.
Zwaar overspannen zat er voor hem niets
anders op dan een uitkering aan te vragen.
Inmiddels is de rust weer gevonden. Samen
met Alie Broekert, dochter Petra en da twee
langharige tekkels kon aan een nieuwe toekomst gebouwd worden. De geboorte van
Vatentina en Doloras, vernoemd naar respectievelijk de eerste Russische ruimtevaartster
en een Spaanse verzetsstrijdster, kon het
nieuws begin alleen maar benadrukken. "En
dan krijg je dit op je brood", zegt Douwa en
wijst op de gala folder.
Da foMer bestaat uit aan rijkelijke opsomming
van mogelijkheden die de Viking-Jeugd de
Nederlandse jongeren te bieden heeft. Volksdansen bij kampvuur. Tentenkampen in de
vrije natuur. Rijkelijk geMustreerd mat foto's
van kortharige, keurig geknipte jongens, liefst
in korte broek. De meisjes blond natuurlijk.
Ruim twaalf duizend jongeren gingen hen
voor. Niet iets om te onderschatten dus.
Zalf zegt de organisatie hierover: "Wie volkstrouw wil zijn, most zich in zijn volkskarakter
veniepen. Bij de volkstrouwe jeugdarbeid
begint dit bij het beoefenen 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 wH tot
zetttMlieaiaing en eindigt met het beoefenen
van goede manieren bij de vrouwelijke jeugd
en het sterken van de wil zich te weren bij da
mannelijke jeugd. Een plaats Is leeg... die van
jou".

GEZONDE LEVENSHOUDING

motttmn muummtimn. OaNtrumurafm dte '•
nachts vol op je gezicht worden gezet. Als je
Kgt te slapen plotseling uit je bed gehaald
worden om je vader maar te verraden." Toen
da vrede was getekend ging ook de jonge
Beuker zich meer mat het communisme bezighouden. "Ik werkte toen op 'n scheepswerf in Waterhuizen. Daar kon de directie me
wel schieten. Mijn ideeën waren nu niet precies dezelfde als die van da hoge haren in da
directiekamer".

tabfctfto

«toerom door de Duitsers gezocht. Ook toen

naat", aldus Beuker. "Mijn vader werd

kom namelijk uit een echt communistisch

"Nou daar komen mijn kinderen hopelijk
nooit bij terecht", verzucht mevrouw Broekert. Hoe kwam de Viking-Jeugd eigenlijk bij
het gezin in Fochteloo terecht?
"Dat is niet zo moeilijk na te gaan", vervolgt
de heer Beuker. "Toen onze meisjes geboren
zijn hebben wij een advertentie in da Waarheid geplaatst. Jammer genoeg zijn daar
twee fouten ingeslopen. Zo staat ar als onze
woonplaats Tochteloo, terwijl het Fochteloo
moet zijn. Op de enveloppe staat ook Tochteloo geschreven, letterlijk dus overgenomen
uit de krant. Een blad vooral gelezen door
leden van de Communistische Partij Nederland. Het gezin besloot het hier niet bij te
laten, maar contact te zoeken met het CPNbestuur.
"We begrepen wel dat we niet de enigen
waren die zulke dingen ontvangen hebben",
zegt Alie. "Soortgelijke reacties van fascistisch» organisaties hadden kennissen van .ons
ook al eens ondervonden. Die zijn dan al
gauw bang dat de kinderen iets zal overko-

INTIMIDATIE

De folder dit de ViUnaeugd verzond.....

leden ••

IQ.200

men. Dus wordt da zaak in de doofpot gestopt. Niet verder over praten. Juist voor
onze kinderen vind ik dat we da zaak aan da
openbaarheid moeten prijsgeven. Als iedereen zich zo door dergelijke laffe lui laat intimideren, grijpen de fascisten zo weer de
macht".
'
Voorzitter n«nh u1n djf|Sflr1|s<"«" da CPNafdeling Friesland: "Ik walzeer verbaasd, nee
verbijsterd, toen ik de folder onder ogenkreeg. Vooral mevrouw Broekert was zeer
verbolgen over het feit dat op deze manier
valselijk misbruik gemaakt wordt van moedergevoelens en bezorgdheid ten opzichte van
het pasgeboren kind. Bijzonder dapper dat zij
het ar niet bij lieten zitten, maar wilden dat er
werk van gemaakt werd. Nou, dat heb ik toen
gedaan".
Op aan vergadering van het Partijbestuur te
Amsterdam bracht de heer Van der Schaaf de
onverkwikkelijke zaak aan de orde. "Daar
keek men er niet van op. En toen we er over
gesproken hadden, bleek dat er meerdere
reacties van abonnees van da Waarheid
waren cue aan geboortaadvertantie in dia
krant geplaatst haddan. Ook zij haddan dergelijke folders met dreigementen ontvangen.
Besloten is, eerst eens rustig te bekijken
welke juridische stappen we kunnen onder-

C.P.IV.-
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(vervolg op pagina 12)

Misschien dat het FAFK (Frysk Anti-Fakshme
Komitee) nog uitkomst kan bieden. Een organisatie die strijdt tegen alles wat naar
fascisme riekt.
"Wij zijn bezig een "Zwartboek" samen te
stellen", vertelt B««nd Hyjkama van het
FAEK. "Als alles riaar wens gaat komt dat dit
jaar nog uit. Hierin zullen namen van personen en organisaties voorkomen, die fascistisch zijn of dergelijke kenmerken hebben".
Daarnaast wijst de heer Hytkema op het feit
dat momenteel een wetsvoorstel is ingediend,

ZWARTBOEK

Vogelzang mensen, die dreigbrieven en dergelijke ontvangen, aanraadt naar de rechter te
stappen. "Als dan zou blijken dat de zaak
inderdaad niet deugt, krijgen wij van da officier van justitie wel het verzoek die brieven
niet door te zenden".

briefgeheim te maken. Dat maakt het ons onmogelijk elke brief met een verdacht reukje
achter te houden." Vandaar dat de heer

'

vervolg van pagina S

waarin de artikelen 14 en 15 van het wetboek
van atrafiectn zodanig veranderd zullen worden dat het gemakkelijker zal zijn om organisaties die in strip zijn met de openbare orde te
verbieden. "Maar het grote probleem blijft de
anonimiteit", atdua Hylkema. "Als zulke lui in
groepen aamen zijn, duiven ze heel wat.
Alleen ontkennen ze zelfa bij zo'n beweging
te z*i aangeatoten".
PRIMA JONGENS
En de Viklng-Jeugd zelf? Een brief met het
verzoek contact met de redaktie van Da Nije
op te nemen wordt naar het postbusnummer
in Amsterdam gestuurd. Er volgt geen antwoord. Onder meer dankzij het FAFK zijn
enkele nemen van leden van NVU (Nederlandse Volksunie) en het NJF (Nationale
Jeugdfrom) te achterhalen. Eén van de
oudere garde van de NVU is tenslotte bereid
iets over zijn politieke voorkeur uit de doeken
te doen. Openlijke geweldpleging en bedreiging ven communisten zou hij echter afkeuren. "Maar communisten mochten ze om mij
wal keren. Ik bedoel ze moeten hun mond
houden. Als ze zo voor Rusland zijn, laat ze
daar dan naar toe gaan. Maar daar mag je niet
eens protesteren, dan zit je zo in de gevangenis. Maar dat weten ze zerf ook wel."
Ook over buitenlandse werknemers en mensen die een uitkering genieten is de agrariër
uit Drachtstercomoagnie niet zo te spreken.
"Kijk, wij zijn van oorsprong een germaanse
gemeenschap. Dus horen die andere rassen
hier niet thuis. Waarom zou de Heer de verschillend* mensen elk hun eigen land gegeven hebben? Andars zouden de rassen direct
wal vermengd zijn geweest. Nederlanders
horen in Nederland en negers in Afrika thuis.
Een enkele verdwaalde is nog daarentoe.
Maar zoals de buitenlanders tegenwoordig in
grote getale Nederland binnenstromen, nee,
dat kan ik beslist niet toejuichen".
Ook is de man bereid namen van jeugdleden
te geven. "Natuurlijk, dat zijn prima jongens.
Kwamen hier wel over de vloer om over de
politiek te discussiëren."
De jeugd blijkt een stuk minder toeschietelijk.
Bij de een wordt de hoorn weer op de haak
geworpen, de ander beweert nimmer van de
NJF gehoord te hebben. Een derde wordt
door de ouders in bescherming uenomen.
"Nee, onze zoon is op het moment niet thuis.

1576321

RECHTSE TERREUR
Inderdaad, daar heeft niemand iets mee te
maken. Maar wal mooi dat deze poHtiek-bewuste jongeren het leven ven mensen die niet
in hun (evensbeekJ passen intimideren en
terroriseren. Bij het FAFK weet men daar aardige staaltjes van te vertellen. "Zo hebben wij
contact gehad met een stagiaire in een buurthuis te Drachten. 2% begeleidde op een gegeven moment een praatgroep. Toen bleek haar
dat bijvoorbeeld een oudere vrouw 's avonds
vaak lastig gevallen werd. Zakjes met poep
werden aan de deur gebonden of met grote
(etters was "PSP-wijf" op de ramen geschilderd." Volgens de heer Hylkema zijn in
Drachten en omgeving opvallend veel van
deze jongeren georganiseerd aan het werk."
"Een oude man werd door zijn eigen dochter
bedreigd", verten Hylkema verder. "Zij
schold hem uit voor vieze steuntrekker. Hij
was WAO'er. Zij dreigde, dat ab zij en haar
vrienden van de NJF aan da macht kwamen,
hij het eerste slachtoffer zou worden. De
arme man sliep met grote hamers naast het
bed. Zo bang was hij dat ze op een bepaalde
avond werkelijk zouden komen."
Volgens een woordvoerder van de Drachtster
politie wordt één en ander sterk overtrokken.
"Ach, er wordt zoveel geschilderd. Zowel
door links als rechts. Van werkelijke terreuracties van NJF-leden is mij niets bekend. Van
gemeentewege zijn ook wel eens vragen
gesteld in die richting, maar hoewei ik niet
kan ontkennen dat rechtse jongeren ook in
Drachten actief zijn, is er van rechtse terreur
geen sprake". Bovenstaande wordt volgens
ds Drachtster politieman onderstreept, doordat er op dit gebied gean'noemenswaardlge
klachten zijn binnengekomen."
"Dat is juist het grootste probleem", aWus
Beand Hylkema van het FAFK. "De meeste
mensen die dreigementen en brieven ontvangen zijn veel te bang om naar de politie toe te
stappen. Daarom vind ik het bijzonder dapper
van die mensen uit Fochtetoo deze keten nu
eens te doorbreken".
"Dacht je nu werkelijk dat wij andera zouden
reageren?", roept Douw* Beuker uit. "We
hopen dat de partij er zo snel mogelijk werk
van zal maken. Semen sta je natuurtijk
sterker. Maar wij laten ons niet door welke
fascistische organisatie ook bang maken.
Daar zijn dia bewegingen veel te laag voor".

Notitie tbr OD- Viking Jeugd
Nummer 605/81
De VIKING JEÜQD

De Viking Jeugd (Wiking Jngend) werd d/d 2 december 1952
opgericht door de Duitser
Inmiddels heeft
deze organisatie afdelingen/aanhangers in onder meer Duiteland, Frankrijk, Engeland, België en Nederland* In Duitsland
is het aantal Vikingen (veruit) het grootst* C i—» i^° t 't*0)
De Viking Jeugd propageert het zgn 'Noordland-idee'* Vol trots
schrijft mea dan ook - in het blad "Wikinger" nr 1/1978)- over
de vijfde SS-pantserdivisie "Viking", waaria tijdens de Tweede
Wereldoorlog "Duitsers, Fransen, Walen, Vlamingen, Noren, Denen
en Nederlanders schouder aan schouder het gemeenschappelijk erfdeel verdedigd hebben"*
De Viking leugd is anti-democratisch, anti-communistiseh, antiohristelijk en anti-semitiseh* Belangrijkste pijler van de Viking-ideologie is, 'althaas ia hun eigen ogen, het zogenaamde
'volksnationalisme'; in de praktijk betekent dit echter racisme*
Binnen de Viking Jeugd wordt veel waarde gehecht aan physieke
training* Daartoe worden er jaarlijks kampen ea ' overleving*.,
marsen' georganiseerd* Op deze manier wil men een "harde, zuivere,
en gediciplineerde jeugd vormen, die later kan bijdragen tot verwezenlijking van een Europa derVolkeren",
Ia Nederlaad, waar sinds 197*t sprake is van de Viking Jeugd, heeft
deze groepering weinig succes* Het aantal actieve aanhangers kwam
in ons land tot nu toe niet boven de tien* Politiek gezien voelt
de Nederlandse VJ zich nauw verwant aan de Nederlandse Volks Unie
\. Tot voor kort vormde Nederland samen met Vlaanderen eCn
afdeling, doch in de zomer van 1981 kwam, op Nederlands initiatief,
een einde aan deze samenwerking* De Nederlanders willen nu zelfstandig een afdeling vormen* Met name
stelt
op dit moment veel in het werk om de Ned.VJ te versterken*
Belangrijkste activiteit van de Viking-jongeren is deelname aan
de V.J.-kampen, die het afgelopen jaar onder meer plaatsvonden
in België en West Duitsland* (Ook enige Nederlanders namen aan
deze kampen deel)* Op dergelijke evenementen komen ook de internationale contacten tot stand, die zeker de moeite van het onderkennen waard zijn \e malen is namelijk gebleken dat er
onder de Duitse VJ-aanhangers lieden zijn die tot de 'terreursfeer' gerekend kunnen/moeten worden*
18-12-81
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Betreft:
YIKING-JEUGD BIJEENKOMST $ maart 1982.
Op 6 maart 1982 werd in het hotel Polen te Amsterdam een bijeen
komst georganiseerd v a n - d e Viking-Jeugd Nederland. Deze bijeenkomst, die omstreeks 21.15 uur aanving, werd door ongeveer 20
p,ersonen bezicht, waaronder zich ondermeer bevonden:

Het was aanvankelijk de bedoeling geweest dat de bijeenkomst te
20.00 uur zou aanvangen. Men zou zich hiertoe vooraf verzamelen
tussen 19.30 en 19.45 uur bij het restaurant "De Poort van Kleef'
Aldaarwaren echter ongeregeldheden ontstaan met "linkse 14 actievoerders, waarbij ondermeer JoopL>öi.IMMERVEEN verwondingen had opgelopen. Door deze ongeregeldheden was het aanvangstijd s tip van c
bijeenkomst uitgelopen.
De bijeenkomst werd geopend met een toespraak van
, die een uiteenzetting gaf over de Viking-Jeugd {doelstellingen, organisatie en wat men ondermeer moest doen om te
worden toegelaten).
Tijdens de door. Quist gehouden toespraak kwam Joop Glimmerveen
de zaal binnen. Bij zijnbinnenkomst-werd hij met groot gejuich
en een driewerf "HOUZEE" onthaald. Glimmerveen deelde ondermeer
mede dat hij eerder die avond , bij zijn aankomst bij De Poort van
Kleef op een aantal politiemensen was toegelopen en hen had gezegd, dat hij Joop Glimmerveen was en de Poort van Kleef binnen z<
gaan. De daad bij het woordvoegend ontstonden er moeilijkheden, w;
bij Glimmerveen Klappen opliep. Hij werd vervolgens door de polit:
ontzet en in een busje in veiligheid gebracht. Na te zijn verbonc
heeft men hem weer laten gaan.
Na de toespraak van Quist werd een drietal films vertoond over (
Viking-Jeugd, waarbijhet voornamelijk ging over de kampen, die de
Viking-Jeugd organiseert. De gehele bijeenkomst viel enigszins
in het water. Het was de bedoeling geweest dat door een groep u:
Duitsland een cabaretvoorstelling en volksdansen zouden worden i
gegeven. Deze groep was echter niet gekomen i . v . m . een in Duit
land georganiseerde propagandaweek. Voorts zou^
tijdens de hl'j°0uKnm^i:"**'* " ' "*|"7!^»°fc•>»""**«»" , doch
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Betreft: Viking j eugd.

Op vrijdag 19 maart 1982 zijn ongeveer 12 leden van de Vikingjeugd naar de vergadering van de CP te Utrecht geweest.Deze
leden droegen allen zwarte laarzen en een vliegenierstruif.

4600453

Amsterdam,duturn
/lPostbus 53039 Amsteratm
"AKrflö~'*!RPliCIh {'Ban^RABO-Bïink Amsterdam
K -wmgv itek.nr.10.28.39.042 t.n.v. "-olsink kassier V.J. Nederland
Gees tver v;un ten,
Zoals u inmiddels uit de pers of door persoonlijk tegenwoordig te zijn
duidelijk is ge-vorden,heeft de VIXING-JEUGD op 6 Maert 1902 huur officiële
oprichtings-vergadering gehouden.
In tegenstelling tot de bewering in de diverse media is de bijeenkomst siet
verhinderd door het opgezweepte rode gespuis voor de Port van Jleve^uaür""""
heeft deze geheel vol^jen^ plun doorgang ge vond en, zoals helton nog noodzakelijk in een ündere vergaderzaal en s/el compleet raet voorlezing vun de
^qotari'e*le 3tichtingaacte,vertoning van diverse films en onderlinge ö edfcchter
iaseling.Ter illustratie sluiten wij een brief bij van onze Bondsleider
aan zijn Vikin^ers,welke voor zichzelf spreekt.
het doel van de Viking-Jeugd ia niet polijsiek.Teaamen met 350.OüO Vikingers
van eindere landen wensen wij geslaTHe te geven aan een VOLKSTitUU *E-JEUGD
en dit begrip "Volks trouwoord t uoor de volks vijandige elementen,die nu nog
de straat beheersen,uitgelegd als facirtisch,extreem rec/its en wat dies meer
zij.In werkelijkheid willen wij de waarden in stand houden,die onuanks oe
voortdurende bolsjewistische hersenspoeling nog steeds in ons VCLK en in
onze jeugd leven.
'r'ij bevorderen het voortbestaan van een krachtige ^ezinsbcnd,zoals die
reeds ouizenden jaren de grondslag vormde van ons vüTk'~>ë'n'~d"ïe nu bedreigt
worat door de invloed van marxistische onderwijskrachten,drugs,jeugdalcoholisiue .geestelijke luiheid en her-vermengen van volksvreemde kinderen,
die in hun eigen land op dienen te groeien,met onze eigen jeugd,
'ij hameren op het in stand houden van een gezond/lichaam door het bedrijven
van vele soorten jeugd-sport in groepsverband,het in stand houden van een
gezonde Nederlandse geest,geworteld in een groots Nederlunas verleden,
mrborgd door een geërfde Nederlandse dadendrang.
be-ütion af\veer vun niet Nederlandse invloeden op onze jeugd,géén
.tegrutie van minderheidsgroepen op onze scholen,géén samengaan «.et
volksvreoade elementen.In een behoorlijk auntul sportkarapen,op bescheiden
schaal in de Nederlanden,op grootse wijze in Duitsland en Oosterijk onder
geoefende leiding geven wij de opgroeiende jeugd de gelegenheid surnen te
zijn met Vikingers uit vele landen,want de VOLKSTROU'^E geest leeft niet
alleen bij de Noordelijke jeugd,mour ook o.a. in Portugal,Spanje en andere
zuidelijke staten.Voor de Nederlandse afdeling vun die Viking-Jeugd speelt
behalve de rode tegenwerking voornamelijk de financöle^moeili^kheid.
het is ons onmogelijk de noodzakelijketoiderv5rmïng~tEê~Bëk'ü3:EiiIn~e'nde
deelname aan onze kampen voor alle meisjes en jongens ,ó*o*k aie met een
minimum inkomen.Daarou geestverwanten:wanneer u struks uw kinderen of
kinds-kinderen in U v Nederlandse gezin,op puur Nederlundse scholen en met
een Neuerlandse vrijetijds-besteding jvilt l^ten opgroeien:STEUNT ONS NU!!
De tijd gaat keren,de seeerlapperij is ten dode gedoemd en wij moeten
bereiu zijn de jeugdhervorming ove* te nemen.
De kinüeren in de probleemlanden hept u reeds onvrijwillig via de
ontwikkelingshulp aan geweertjes en handgranaatjes,helpt ons de Neüerlündse
jeugd in VRIJHEID te leiden.
'torut begunstigend lid van de VIKING-JEUGD NEDERLAND vanof FL 50.— per
jaar of stort U v periodieke bijdrage op onze bankrekening.
Bunk:HABü-Bank,3ilderdijkatraat
HEK.NR. 10.20.39.042 t.n.v 'olsink kassier V.J NecTerland
De Bondskassier
Arusterdaui.
VIKING-JEUGD NEDERLAND.
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Acsterdap. aatud portmerk.
Postbus 53039
Bank RABO— Bank Aas ter dan

REK. NR. 10. 28. 39. 042 t. n, v. V'olsink kassier V.J.Nederlan

.JKprt verslag van de Viking-Jeugd bij eenkomst op 6 klaart 1902 in Acisterdaiu.
.-als we allemaal in de krant hebben kunnen lezen,heef t onze beweging
de anarchigtentonkruit--aanhangers ,fetuinisten,psp jongeren en ander
gespuis uit hun stinkholen en nest-gaten tevoorschijn laten konen..
'tot ook la de krant stond was,dat het rapaille twee uur ig de kou heeft
geatuaa oa te verhinderen, da t wij onze oprichtings-bijeenkocist konden
beleggen,Zoals wij onderhand wel gewend zijn in ait land zijn wéér de
politiemensen degene geweest,d ie de klappen hebben gekregen.
Ok Joop GlJ.i..,.Grveen,rlie op dat tioraent voorbijkwau tioest door de politie
werden ontzet uit een voor hera levensgevaarlijke situatie.
het ongedierte kwaa met sbokken,verzwaarüe pvo-buizen en fietskettingen
op heu. üfresfcorad,waarna net knuppelen kon beginnen-500 rioolratten tegen
écfr: lYecierj.andür, Alle lof voor de politieuénsen,aie heu; op dit taotuent in
ming hebben genomen, en ongetwijfeld de nodige klappen hebben
n incasseren.Onse sijapatie gaat bij deze naar hen uit en wij wensen
de op ueze avond gewond geraakte politiemensen net allerbeste en een
vo^rspuediji herstel toe.
"at w i l niet in de krant nebben kunnen lezen, is,DAT V/IJ OP DEZE AVOND vVEL
DEGELIJK ONZE OPRIUii?INGS--BIJEENKOMST GEtiCUDEN HEBBEN EN DAT WIJ OP NOG
GHEN TIEN MINUTEN GAANS VAN DEZiS STHAAT-TERHEUR ONS PROGRAMMA hEHBEN APffEWBK
j. "neren deconstranten"var-evan zich vergenoogü in de handen omdat zij het
weer vuorelkaar hadacn(meenden ze).>"Vve hebben ze de pas afgesneden".
DAT DAviiTSN <JE! !
ON^E IviENIBG IS,DAT ££ HET INDEHIVUD VvEER VOORSLKAAR HADDEN.DE STRATEN V/AREN
r/EER ONVEILIG,ZE KADJ'EN VüSR ZES POLITIEliENHEN IN ELKAAR GESLAGEN,BROODROOF
OP EEN RESTAURANTHOUDER G-ri.iaEGD EN Hiïï JC1JPLETE OPENBAAR VERVOER GEBLOKKEER]
EN DAT ALLEMAAL TER rjJSSÜ&KHKING VAK HUN DEMOORATIE, (niet te vergeten de
onschuldige burger J„Slipperveen die inelkaar getrapt is)
^ij als leiding van co ordelievende Vfcking-Jeugü vinden,dat deze
"deuocratie-bescherraing M bcter in de openhaard verbrand kan worden.
In de krant staat ook,dat de Viking-Jeugd niet is verschenen en daar willen
wij graag het volgende op zeggen:ONZE MENSEN ':(AREN »EL DEGELIJK TER ONTVANGST VAN DE GENODIGDE Ilf DE VERERUIKSZAAL AANWEZIG.ONZE MENSEN ZIJN VAN
DAARUIT NAAR DE FEESTZAAL GEGAAN.HET IS ONS EEN RAADSEL.DAT,ONZE KEURIGGEKNIPTE EN HELDER GRASSEN JONGENS IN DEZE BERG ONGEDIERTE NIET OPGEVALLEN
ZIJN,MET ANDERE BOORDEN:ONZE TEGENSTANDERS '3ETEN NIET EENS TEGEN V/IE ZIJ
EIGENLIJK AGEREN.
v"; i j hopen in de toekt -ist *'«n dergelijke stinktroep niet aeer tegen het
lijf te T " r c a ( a i j n kledin^ stinkt nog naar de hash en de uitwerpselen
''•,
VIKING HOU ZEE!!
C Jvl.^uist
BCNDSLEIDER DER VIKING-JEUGD
NEDERLAND.

De Viking Jeugd is een internationale
organisatie met afdelingen in o.a. WestDuitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland. Doel van deze anti-communistIsche,
anti-denocratische en racistische groepering is de vorming van een "harde, zuivere
en gedisciplineerde jeugd, die later kan
bijdragen tot verwezenlijking van een
Europa der Volkeren".

Belangrijkste activiteit
van de VJ is deelname aan internationale kampen, waarbij veel nadruk
wordt gelegd op fysieke training. Ook dit jaar vond in West-Duitsland
een VJ-pinksterkamp plaats, waaraan deelgenomen werd door ongeveer 179
Vikingen uit West-Duitsland, België, Frankrijk en Nederland.
Hoewel de VJ-Nederland kwantitatief gezien niet veel voorstelt, bergt het internationale karakter van
deze organisatie toch een zeker gevaar in zich.
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C.M.Quist
Bondsleider Viking- Jeugd
Nederland

VIKING AKOIJ Ju!

ATLETIEK, VOLKSDANS, ETCÏTERA, ETCETBRA

VENDEL ZWAAIEN?ZÏÏEMSK>RT, VLIEGS70RT, SKISPORT,

I'oevel -.ij ons terdege be-v.st sijn van onse -joc
o^.'T.vejon rsc.erlcnd rreer in het rechte c^oor te
I:rij>-3n,zien \.ij de toe!:onst net vol vertrouven
te^/.jnoot.
Trekt avontuur-cul tuur-en een heleboel sport
je wel aan,danIS DE WEG ,OM NAAST ONS TE" STAAN,
DE ENIGE WEG.
Een paar sporten die v/ij in internationaal verband
beoefenen: ZEILEN, MOTORSPORT, WANDELSPORT, KARATE,

^•- ..... » * • -

'.7;, t O;IP jre.Tf.rt. ^ i do 2 ui d e li? V r "edsrlsnden die
"""'-t "-' "•'•'.' i ei ••'ri'i cl.? r'^cT^sT '• "'1'"1 Tpr "r"' i'.'^'^ii'^ r"~' '•'*,
..."
c. '.'.*•*.•':^,. cvf
'ir'-.r.-^rn.b; i-ti, Za:l("-I L .f.';."*-,
vjr.^.-r3r-.:
r . . , ' - --. ; - - - , , . ,,,, . rr ~m — • • • • * • "•'•>
'-'•

VH f • l
. W^TT^TJT"
"••••..' i '.'-o J A'Ai
i|J ! : !

__
YÜÜ het koningshuis hebben }j alleen
nr.ar respect, immers het zijn de !:ie- )en
ORAITJE~".7Ï!T~-ELAIE7 v/clko oolc de kleuren van onze
vlag zijn.

oen Ii;rJL2::ATIO:iAU:

dr,t de nensen die dit doen cl ti ent.. Hen jcirea
pchroeuven de.t sij in de lc.cs.tste v-ereld-oorloc*
tiet uitroeiiv; bedrcirrt verden.
dc.t er totc.c.1
DOOH DJ!2S iienoen
vcraoord '.:oi-.'.en.
dc.t dese zelfde milten oc/jroeu-. f.e:.i,dr.t in die
oorlof; do rechten vra de lasas hülDIl DAI7 VIÏIJI
•. erdsn»

dcvt er bij hot trr perse -•;. ^rii vra dit numer
een Üisel voll: uitceroeid norf'.t.

de Vi::inc-os-."d IITTirATIOl'^AL is.

^r een 4..... .......... Vü:iii:>Jeu;;d ie.

er eon Austrr.11 cclie Vil:inc;-Jov."d ir,.

er een Zuid-Afrilii^ase Vi^in-r-Jevicd is.

er ecu DUIT32 Viüao-Jencc. is.

er c er. VL.wJ.^a2 Vi::in:-Jcu-d is.

d.,t '.Ij honen nor vele iiclen et oen
Vlt-.avo van de Vil^acer o-: de ~i^r!:t te ::o::ien.

er.ctaedo aeer i'ederlcnderc 'reinterreseord
r ..!:on in de Vil:i:ir-J3\ièd.

dr/j <1e
beve:in:; is.

nltijd o.->03 strm voor
idsen en !:ritiel:on#

de Vi!:in^-Jetir:d beai-" ie lot een voor do
bvitonr-erelcL

cft Vil:inc-Jetvd dit j.v.r 30 j .rx boctr^t.-
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DE SPAANSE LBG3RS VIEL3E AAK.

De Spaanse legers vielen aan,3e Dietse vrijheid
neer te slaan,
De Geuzen vochten zij aan zij»en vielen op de
Hoolcerhei.
Prins lodewijk vond er de dood,Diets bloed kleurde
de heide rood*
Maar velde hen de dwingelandij,hun geest stierf
niet op de Hookerhei.
Zijn kamp het jonge Bietsland houdt*
Het prinsenlied klinkt vrij en stout,d'0ranjevlag
waait hoo^ en blij,na eeuwen weer op de tfookerlsti.
De Dietse helden houden wacht»bij 't kampvuur deer
de corner nacht.
En bij het dagen groeten wij,de geesten van de
tfookerhei.
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'--> 1639561
datum

1 9 CKT 1952

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:
Afschr.:

Betreft:
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Bljlage(n):
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Vernomen werd dat
de leider van de Viking-Jeugd
Duitsland, met meerdere personen (mogelijk de harde kern) op
9-10-1982 aanwezig zou zijn op het op die datum in Nederland
te honden congres van de Viking-Jeugd.

1639621

1) Zo nodig andere rubricering eengeven.
Dlstr.:
Afschr.:

Betraft:

B0=

Bi.leenkomst Viking Jeugd Q-1O-82 Utrecht

Naiat de belangetellenden jfcich bij de stationsingang Kroeselaai
hebben verzameld bleek d^t alle zaalhouders gewaarschuwd waren
zodat men tenslotte bij};
in de huiskamer (A* dam) terecht*
kwam, t.w. H- 25 man.
Onder de aanwezigen waren:

was met 5 jongens gekomen.
viel enkele
malen fel tegen hem uit wegens het gebruik van de "Odalrune"
(voorbehouden aan de Viking Jeugd) en het streven naar onafhankelijkheid. Ook
en
kregen aanvallen te
verduren.

200 A 03

1639621

VIKING-JEUGD NEDERLAND.
Tostbus 8018
8903 KA Leeuwarden
Giro nr. 5057597
tnv Viking*-Jeugd,

UIÏNODIGING.

Voor de bijeenkomst der VIKING-JEUGD in de Nederlanden op 9 Oktober
(wijnmaand) 1982 tr Utrecht.
aanvang: 14» oo.u.
^einde: i
VOLKSÏRQUWE NEDERLANDERS!

Programma:
ö"pê"ninc van het congres x
inleiding van de Bondsleider
Nederlands lied
film Pinksterkamp 1982
Nederlands lied
pauze
congresleider opent met een Nederlands lied
gastspreker WOLFGANG NAHRATH (Bondsleider Wiking-Jugend Duits land)
Nederlands lied
Bondsleider sluit het officiële gedeelte af
10)
Nationaal Hyme
11)
(programma onder voorbehoud)
^~a afwerki&c van het programma,bestaat de mogelijkheid tot het stellen
van vragen,en gedachten wisseling*
O sumpties zijn voor eigen rekening.
Wij verzoeken u -«sussen 13.30 - en 13.45 te verschijnen aan de uitgang van hrb
N.S gebouw - Kroosalaan autobussenstatlon van het streek vervoer*
Vandaar begeleiden wij u naar de congreazaal.
Tot binnenkort.
VIKIITG-HOÜ

Chris Quist
Bondsleider der Viking*-Jeugd IMerland

•^-A^

ACD

1639625

datum 2 Ü D KT.

af
1) Zo nodig andere rubricering aangaven.

CO
b.

/

Distr:

Bülage(n):

Afschr.:

BO:

d.

Betreft: Congres Viking-jeugd
Op zaterdag» 9 oktober 1982, werd te Amsterdam
een bijeenkomst van de
Viking-jeugd gehouden.
Deze bijeenkomst was aanvankelijk gepland in een gelegenheid, "De
Poort van Cleef" te Utrecht. Doordat men had vernomen, dat de eigenaar daarvan min of meer was bedreigd is hiervan afgezien. Degenen,
die zich op de afgesproken verzamelplek hadden verzameld zijn door
verwezen naar Amsterdam.
waren ten tijde van de bijeenkomst 25 personen aanwezig.

De bijeenkomst duurde van 15.00 tot 1?.JO uur. De vergadering werd geopend door
Vervolgens sprak bondsleider
Hij hield een relaas over een Vignet vervalsing door het N.J.P.
Hij kondigde een internationale Viking Jeugd samenkomst aan te Wilheli
haf en op 27-11-1982 aan. Vervolgens werden een aantal vaderlandse lier.
ren gezongen (zie bijlage). Hierna volgde pauze en daarna werd een fi:
vertoond over Vikingers op een kamp in Duitsland. Tijdens de bijeenkoi
werd een inzameling gehouden, die ca. ƒ 169,- opbracht.
Boor "
werd vervolgens een rede gehouden. Hij wees hierl
met nadruk op het dreigende Aziatische-gele gevaar. Het gebruik van d<
a.c.pil in de westerse cultuur leverde volgens hem een zeer belangrij!
bijdrage tot de ondergang van het west Europese ras.
Een aantal van de aanwezigen was gekleed in een zwarte pantalon met
een blauw-grijs overhemd, voorzien van het odal rune teken.
Op de bijeenkomst werden geen plaanen voor de toekomst naar voren gebracht.

1639625
Wien Neerlands bleed in de adren vloeit,
van vreemde smetten vrij, Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff'den zang als wij:Hij steil'n»t ons,vereen* van al», • '
met onbeklemde borst,Het leidergevallig feestlied in,Voor Vaderland é» Vorst,
voor Vaderland en vorst.
Ons klopt het hart, ons zwelt het
bij het rijzen van die toomdeen
Ons kloppend hart zo schoomHier
Van allen staat en stand, Tot één
voor Vorst en Vaderland.

bloed,
.
ander klinkt ons vol geco*4, .
smelt het eerst, hè t dierst belang,
gevoel in d'eigen zang, voor Vorst en Vaderland,

Bescherm, o Leiderl bewaak den grond,
" '
Waarop onze adem gaat:De plek waar onze wieg op stond,
Waar eens ons graf op staat.
Wij smeken van uw Vaderhand, met diep geroerde borst J
Behoud voor 't lievevaderland,Voor Vaderland en Vrrat,
Voor Vaderland en Vorst.

Alle man van Neerlands stam
Voelen zich der Vad'ren zonen
willera vrij op het plekje wpnen
Dat hun tot een erfdeel :kwam.
Eigen meeste r, niemands knecht,
recht en slecht,
.
Stalen vuist en rappe hand,
Zo is 't volk van Nederland.
Teen gezengd door oorlogsvlam,
't Vaderland was in gevaren,
Vochten wij wel tachtig jaren, .
er heerlijke uitkomst -kwam;
fferden met mannenmoed goed en
Tot het klonk langs beemd'en s t rand: vrij i* fe»* volk -van
Zo -sal het zijn dóór d 'eeuwen heen,
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen, :
Gelres helden, Hollands leeuwen,
Eén voor allen,Allen éénï^.^
Aan Wilhelmus van Nas.sauw "HO^EN TROUW,
Blijft ons aller hart verpaaid*' . ^
.,
AAN ONS BIERBAAR NEDE^E&KD.* 5 Ï* ;
-—r—***-**-:

•'

.
.

-'•"•-'" " '

Hollands vlag, je bent mijn glorie « •
..,_ ...':•'•-. :
Hollands vlag je bent mij.n lust,' ,
'
,,...,.
r» '
'k roep van loute» vreugd victófciej-* : '.* '
•
Als ik je zie aan vreeMée_'kaüt
) 2xOp de zee en aan de wal Hollands vlag gaat bovenal )2x
>•' '

. . .

* • '

.'•""'
' /'. ,. .

.;

Zijn er reiner blijer kleuren, ^. . '
"
.
of je vaart in Noord en Zuid!..-...•
' ' * • - : * • ' " "'('•' '. 'r
Heel de lucht schijnt op te 'fleuren, Strijkt ze er op haar frisheid uit )2x
En je ba»* Hollands hart wordt wee,Wapper* met haar dundoek mee. )2x
Als je haar in de vreemde baaien
mijl«n ver van eigen strand,
•'
>2x
Zwierig van den mast ziet waaien,Als een groet van 't .Vaderland
V*el je een vreemd verheugenis,Voel je eerst» recht hoe' modi zij is. J2x
Hollands vlag,je bent mijn glorie
"~"Mlané| vlag, je bent mijn lust,
r
k roe'van louter vreugd victorie,Als ik je zio aan vreemde kust
Op " zee en aan de wal,Hollands vlag gaat twvenal. )2x

§ § §§ § §

§ §

§

§ § § § § § § § § § 5 § § §J § § § § § $ § § $ 5 ;$ §

willen Holland hou-en
ons Holland fier maar klein I
Wij blijven 't hou en trouwe,
Wat ook zijn lot mag zijn!
En wie ons denkt te dreigen
En denkt GRS te nemen ooit,
Hij zal ons land niet krijgen,
Wij geven Holland nooit!

WILHELMUS VAN NASSOWE,
Ben ick van Dietsen -bloet;
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot in den doet.
Een prince van OranjenBen ick vrij onverveert;
Den Coninck van Hiapanjen
Heb ick altijd onteert

En vast aan onze zijde
Zal Holland's Leeuw daar staan;
Die zal het nimmer lijden,
Dat H«lland -zal*v»rgaan.
Zolang de Lee u**' zei dragen
Zijn zwaard en zijne kroon,
Zal hij ons land ook schragen
En staan naast volk en troon»

Mijn schild*-en de betrouwen
Sijt ghy,o godt,mijn heer!
OP U so wil fel» .bouwen,
*
verlaat mij öf&taer meer!
Dat ick doch vroom mach blijven,
II dienaer t'allerstont,
Die tyranny verdrijven,
Die mij mijn hert doorwont.

Ons Holland zal niet vallen,
Zal nimmermeer vergaan;
De Leeuw staat met ons allen,
Zal met ons blijven staan!
De Leeuw zal Holland hou—en
Zijn zwaard en zijne kroon,
En tot den dood getrouwen
Bewaken volk en trooru

V) \VV. «K VWs>A

en smaadscl
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Periodiek:
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CIRCULATIE
Niet langer houden dan

GEZIEN
AAN

dat.

par.

dagen
Volgens geadresseerde
nog t.k. aan
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Aantekeningen:

zaak. Wat ik gezien heb, vraagt om een
Be afntqgfBgaa aan het adres van de
rüet kinderachtig".
Van justitie mr. Gonsalves
beduitom een „opsporingsonderaaar het optreden van de Viking Jeugd
in Enschede.
letter van de Viking Jeugd Nederbindt —O, gaat justitie ons aanpakken?!»» ze komen maar. Dit zou de
•ent» keer rijn. We zijn ons niet
bewust van strafbare feiten. We zijn
een kfale jeugdbeweging met notariële acte* en statuten. We houden
ons normaal nooit met politiek bezig, maar met sport, cultuur, vendelzwaaten eb jeugdkampen. Toen we
echter hoorjden dat de gemeente
Enschede dit drugsbesluit had genomen vonden we dat we daar wat
tegen moesten doen. Ze geven het
meest sqierige wat er is vrij: drugs.
Als de overheid zich aangesproken
voe||iiMatfcnazaafc. De drugskwestie is 90* wel een confrontatie met
justitie waard".
Volgens Quist is de Viking Jeugd
in heel West-Europa actief. Er zijn
onder
meer
afdelingen
in
West-Duitsland, België, Oostenrijk,
Zwitserland en Nederland. De actie
zaterdag in Enschede is opgezet in
samenwerking met de „Duitse
vrienden" van de Nederland Viking-jeugd, „Een goeie actie", vindt
Qutot „We hebben op straat veel
positieve reacties gekregen van de
De Anne Frank Stichting betitelde

het onder- afgelopen maandag, de Viking
met al te Jreugd als .^jeo-nazistisch". De be„Om te weging zou openlijk sympathiseren
met nazi-ideologiën en dé misdaden
van de nazi's ontkennen. Quist bestrijdt'dit. „We zijn een rechtse
.jeugdbeweging, meer niet Alles wat
rechts denkt inr Nederland wordt
direct uttgemaakt voor fascistisch of
neo-uzistisch".

staatyaBC. M. Ben'van de pamfletten, die de VivaacBorgentele- king Jeugd zaterdag m Enschede
zkhzelf heeft uitgedeeld.
10Ü B 06
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ves: Grondig onderzoe
ptreden Viking Jeugd
Noderdnpak«tude
teniet

we daar wat
het
wtt«t fe vctt: drags.

naar optrec

Datum: ..... JL~ VrNaSJ:.. .7..X(\a2..
«—J
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
GEZIEN
AAN
dat.

P 6B

Aantekeningen:

par.

dagen
Volgeni geadresseerde
nog t.k. aan

„Een zeer ernstige zaak. Wat ik gezien heb, vraagt om <
. grondig onderzoek. De aantijgingen aan het adres van
lokale en landelijke overheiézijnbepask} tthrt ktnrferachti
Aldiu vmunuïgen hoofdofficier van justitie mr. Gonsal
ui een toelichting op zijn besluit om een „opsporingsond
zoek" ui te stellen naar het optreden van de Viking Jev
Nederland, afgelopen zaterdag in Enschede.

leider van de Viking Jeugd Ne
land. „O, gaat justitie ons aanf
ken? Nou ze komen maar. Dit zei
eerste keer zijn. We zijn ons :
bewust van strafbare feiten. We
een legale jeugdbeweging met n<
riële artes en statuten. We hou
ons normaal nooit met politiek
zig, maar met sport, cultuur, ven
zwaaien en jeugdkampen. Toen
echter hoorden dat de gemec
Enschede dit drugsbesluit had ge
men vonden we dat we daar
tegen moesten doen. Z* geven
meest smerige wat er is vrij: dr
Als de overheid zich aangespro
voelt is dat hun zaak. De drugskv
tie is ons wel een confrontatie i
justitie waard".
Volgens Quist is de Viking Je
in bed West-Europa actief. Er
onder
meer
afdelingen
West-Duitsland, België, Oostem
Zwitserland en Nederland. De a
zaterdag in Enschede is opgeze
samenwerking met de „Du
vrienden" van de Nederland
lüng-jeugdi „Een goeie actie", vi
Quist „We hebben op straat \e react

De .,Vikingen" protesteerden ia
vlugschriften tegen het dragsbeshrit
van de gemeente Enschede en spraken in dit verband van „openhjke
volkerenmoord". De kwestie kwam
gistermiddag ter sprake in het driehoeksoverleg tossen Gonsalves, burgemeester Wierenga en de politie.
De beslissing van justitie om de
Viking Jeugd gerechtelijk aan te
pakkfn staat h^akf op- de opvatting
van de Rnschedese politie. Een
woocdvoenUr verklaarde eerder
deze week, dat naar bot oordeelvan
dapglitje.de Viking Jeugd.zich zaterdag niet schuldig heeft gemaakt aan
straffere feiten. Dat zou alleen het
geval zijn geweest wanneer de Vikingen hun pamfletten hadden aangqpTakt
Gonsalves blijkt deze zaak dus
heel wat minder licht op te nemen
dan de Ensdhedese politie. „Oc ben
van mening, dat er ernstige aanwijzingen zijn dat deze beweging zich
aan een of meer strafbare feiten
schuldig heeft gemaakt". Gonsalves
noemde daarbij de artikelen 131 en
263 van het Wetboek van Strafrecht
(resp. opruiing en smaad of smaadschrift). Over de aard van het onderzoek wenst de hoof dofficjer niet al te
veel in details te treden. „Om te
beginnen zullen we de daders moeten opsporen en hun identiteit moeten vaststellen. Daarna zal proces-verbaal worden opgemaakt",
van de Vikingen zal
stitie'éverigens weinig moeite kosOp hun stencils staat een postbusnummer . in Leeuwarden vermeld, dat op naam staat van C. M.
Quist. Quist, die we vanmorgen telefonisch benaderden, noemt zichzelf

100 B 06

DRUGSMORD-

. mensen .
De Anne Frank Stichting betitt
afgelopen maandag, de Vu
Jreugd als „neo-nazistisch". De
weging zou openlijk sympathise
met nazi-ideologiën en de misdai
van de nazi's ontkennen. Quist
strijdt dit „We zijn een.red
jeugdbeweging, meer niet Alles'
rechts denkt in Nederland wc
direct uitgemaakt voor fascistisd
neo-nazistisch".

Een van de pamfletten, die de
king Jeugd zaterdag in Ensch
heeft uitgedeeld.
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smaad vervolgd
Periodiek:

mr '*.* OodÉatves,

beeft de politie van «nafherifr opdraebt g«ge«e« na te gaaa of de V!?
Ungjeugd kan «orden i
Datum:
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
GEZIEN
AAN

dat.

| par.

dagen,
.
,_
1 deze gemeente

:zr;r_,^_van

•tob er onlang*

&HJS"*

Volgens geadresseerd* l *POT
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nog t.k. aan
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Aantekeningen:
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Vikingjeugd
strafbaar?

Periodiek: VVe.\c.

ENSCHEDE — In opdracht van de hoofdofficier van Justitie in het
arrondissement Almelo,
mr. R. Gonsalves. onderzoekt
de Enschedese
Datum:
politie of de extreem
rechtse
Vikingjeugd
CIRCULATIE
strafrechtelijk kan worden vervolgd wegens
Niet langer houden dan
dager het aanzetten tot geGEZIEN
weldpleging en smaad.
Volgens geadresseerd
AAN

Aantekeningen:
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nog t. k. aan

Aanleiding tot dit onderzoek
is een actie van de Vikingjeugd tegen het besluit van de
Enschedese gemeenteraad om
in het plaatselijke Jongerencentrum De Kokerjuffer de
verkoop van hasj en marihuana toe te staan. Vijf Vlklngjeugd-leden deelden afgelopen
'zaterdag bij de grensovergang

Glanerbrug stencils uit waarin
werd opgeroepen tot venet in
woord en daad tegen het
drugsbeleid van de gemeente.
Enschede.
Dit optreden van de jonge-'
ren bracht nogal wat opschudding teweeg. Nederlandse
automobilisten ergerden zich
eraan dat de pamfletteÉi achter
hun, ruitenwissers werden gestopt. Zij schakelden de marechaussee in. die de stencil-uitdelers verwijderde.
Volgens een woordvoerder
van de Anne Frankstichting in
Amsterdam telt de Vikingjeugd in Nederland „een tiental leden", die voortkomen uit
fascistische organisaties als
het Nationaal Jeugdfront. De
Vikingjeugd. die ook actief is
in West-Duitsland en België, is
naar de mening van de Anne
Frankstichting opgezet naar
het model van de Hitlerjugend.

Ui ROEP
VIKINGJEUGD
NIET TOE
TÉ LATEN
(Van een onzer verslaggeefsters)

l

UTRECHT — De fractievoorzitters van de politieke partijen
in de Utrechtse gemeenteraad
dringen er in een brief aan alle
Utrechtse zalenverhuurders op
aan om geen ruimte te verhuren
aan de Viking Jeugd Nederland.
Zij zijn ervan overtuigd dat de
Viking-jeugd een fascistische
organisatie is.
Volgens de fractievoorzitters is
de Viking-Jeugd Nederland van
plan om zaterdag <9 oktober) In
Utrecht een bijeenkomst te houden, waarbij Wolfgang Nahraht.
bonSsii'ider van Duitse \VikingJugc-nd zal spreken. De WikingJugend heeft zich in de Bondsrepubliek ontwikkeld tot het
meest militante deel van de neonazi's.
Uit de uitnodiging voor de bijeenkomst van de Viking-jeugd
valt niet op t* maken waar die
wordt gehouden. De deelnemers
worden afgehaald van het
Centraal Station en vervolgens
naar de congreszaal begeleid.
Ook bij de afdeling bijzondere
wetten van de Utrechtse "politie
is, zo bleek bij navraag, niet bekend waar de Viking-jeugd bijeen zal komen.

FILM
De fractievoorzitters van de
politieke partijen houden er rekening mee. dat de Viking-jeugd
de za~al niet onder eigen naam
heeft gehuurd. Zaalhuurders
zouden echter uit de 'aanvangstijden (14.0C uur» en de
voorziene duur van de bijeenkomst (tot 17.00 uur) kunnen
afleiden of het om de Vikingjeugd gaat. Bovendien is de vertoning van een film onderdeel
van het programma, zodat dus
met de zaaleigenaar afspraken
moeten zijn gemaakt over verduistering var de zaal of het gebruik van filmiipparatuur.
! „Wij ontraden u ten sterkste
, zaalruimte beschikbaar te stel! len aan de Vikingjeugd. Het is in
het bt-iang van alle democratisch
gezinde mensen, dat deze groepering geen gelegenheid krijgt
om haar verwerpelijke ideeën in
de praktijk t* brengen", zo
besluiten de fractievoorzitters
hun brief aan de zalenverhuurders.

1641570

Justitie wil opröiing
Vikingjeugd nagaan
V-/-;

ENSCHEDE (ANP) — De hoofdoffider van Justitie in het ammdtaement
Almelo, mr R. Gonsahres, heeft de petitie van Enschede opdracht gegeven na
te gaan of de Vikingjeugd kan worden
vervolgd voor opruilng tot ewddpfe
gingen
Periodiek:
Aanleiding voor het insteOen van het
onderzoek is de inhoud van pamfletten
die vijf leden van de jeugdbeweging zaterdag hebben uitgedeeld by de grensovergang Glanerbrug. In 'de stencils
werd opgeroepen tot verzet in woord en
daad tegen het drugsbeleid van de geDatum:
meente Enschede. Handel van softdrugs
in een jeugdcentrum is sinds kort toegestaan.
CIRCULATIE
Het optreden van de Vikingieugd
leidde afgelopen zaterdag tot opschudNiet langer houden dan
dagen ding by de grensovergang. Nederlanders ergerden zich eraan dat deze jongeVolgens geadresseerde ren stencils met opruiende teksten achter de rultewissers van hun auto's stopnog t.k. aan
ten. Ze schakelden de Koninklijke Marechaussee in, die de jongeren
verwijderde.

Aantekeningen:

100 B 06
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Oaderverpi Vikingjeufd

Op 30 oktober 1982 werd aan d* d««rla*tpoit
veff, op Duits grondgebied, de gehele naaiddag folder» *itgerei
aa» gv«n«paa«anten. Uit de inhoud Tan de «e folder* bleek, dat
deae gerioht vazen tegen het gebruik van verdovende «iddelen
in het algemeen- en de verkoop door de Kokerjuffer in Bneehedi
ia net bijionder. Er werd opgereepea dit pro t «i*: te onderete*
H«% pamflet was eadertekead met WIIIHQ-JTJQgirD en ia de
DmitM taal geateld. (Zie bijlage 1)
De groep die de pamfletten uitdeelden beetene uit
eea viertal peraoaen.

- 2-

-1 •oeit»»*
«P acfftsSom *etu *««l »** *neA«9eq •0%««idAe^
%*H aeeen* q*>T« ueimpieaieq %wp«o *aeueeaed
«ee oe *e^^nt>T^ aee9^eq 'ae^vm e% 8,o^o
e-jp *AHOJCA «ee qo-j» aepae^eq 9aTA«JNte e^Jie^Tp «pT» «I
e% pvdesvq ^eq eaeftOAaeA ao '^.qonx ep af
ue «eoq mm ep p«eA •wr»-v«e»»o» e*A }eftt *«*e*e
de *• meq ^»od).**iaoop pjooq »»p*s

(j e»«tfTa) »P«oeii e»T«a «••
«e j« »e» 'pie^eeï eptrai^epeK »»q «T «•*»* Mevtoj •«•a
»P ««A aea*A d-p^eKo^
sjcepao p-(»ieefuT %ee<i%8«txoep f^eeq aoop «ee
•%^Teae9%T« vepaen «xeptej '^exvq exe^aop aee pjoeq
de *s« «efe»f aexex ^e
51 aeeAetae OVA aooejcedeaw tte» aoep ae %«p
PJ»«1 »»M <oof' 'pefqeej eptnixepeg do %«od%v»tJtoep ep
002 Jt»«Aetue de «e

- 5Blijk*»* iafovaatio ra» da XB-taooaodo, ao*ft •* i»
hot oontnaa vaa Enoohado op d» tovtMt* aatvrBiddac, ««a
•kti* plaat* c*TO»d*n. Ook hi«t kon tot op hod*a d* idontitoii
van kotvokkoaoa ni«t worden Tastgoatald.
Rot ondarmook in doa* «al vordon Toorcoaot in opdraoht
ran d» hoofd-offlciar van justitio ia Alaolo.
Bij niouwo feiton «al hiovovoy afcoadarlijk vovdoa
«o rapporto*rd.

ENSCHEDE - Vjjf leden vu de
„Viking Jeugd", een bewegteg. die
openlijk tympatbiMert met
zi-ideologk, hebben raterdag b| de
•sovetgntte Gbnobrag en bet

£ Viking Jeugd contr^ di^gsbeleid

-g*_

fPB

Eowbedeie dnvAekid. Het fnel.
c/"Kftflt tkf^

Duitsen.
Dein:
ken „VUdngea" met op de bont een
oraqe bloem deelden «tendb vit
met teksten «b „Draamord, goedu
rest van Europa" en Marihuana,
hasch het begin, herofa» bet dnde".
De pamfletten vfaim ondertekend
met „Wilni* Jeufd Nederiand". Ut
•de vete taal- en achrijffouten kon
worden afeeleid dat M mede door
Duitsen waren opgesteld»
Het optraden vu bet fnepje

e neon
actief in Enscl
-

/ :
•,,.

*•;•
> ' v.;"'
• ' - .:.
4-.
;,_•'.•-

"'*•
• .

neo-fasdsten leidde zaterdag bij de
grensovergang in danerbrug tot
enig romuh. Enkrfe Nederlanden,
bfl wte d» VTktagen pamfletten ach.
nroeiiiiif «mr i iniiNeii, putten dat

Het Anti FaadsmeKomtteeTwen,
te WM zaterdag el vrij snel op de
hoottevude^nwexfeheidvnde
Vllcmgcn en alarmeerde daarop burgeoeester Wieiengm, die op zijn
beurt de iccfaerdw venodit een
Vikingen vroeg om skh te vecwkjoV ondenoek m te steBen. Wieranga:
Mp« propaganda vu den groep te
A—~ J^ ^^1A^»^A^— -A^

»

tl m

.

j

j-

gCTwuityK co oiniiueiiu.
Daarom neb ik de recherche op de
hoogte gesteld en gevraagd ter plaat*
se te gaan kijken. Maar dit soort
Jongens schijnt zich nogal snel te
v drukken. De recherche brengt vandaag verslag uit
Een woordvoerder
van de politie
*
« .
.
«M»-

« •*

»..•

•

zei vanmorgen dat net moeiujn is om
op te treden tegen de activiteiten
van dit soort lieden. Anden wordt
het wanneer zij hun pamfletten aanplakken, maar dit is zaterdag niet
gebeurd.
Volgens mededelingen van de Anne Frank Stichting in Amsterdam
heeft de Viking Jeugd in de bondsrepubliek Duitsland ongeveer duif end
aanhangers. Ook in Nederland en
België zijn er afdelingen met niet
meer dan enkele tientallen leden.
Volgens een woordvoerder van d*
stichting valt bet de laatste maanden
op, dat de Nederlandse Vddncen
steeds openlijker naar buiten treden.
„Zij zijn nee-nazistisch en non beweging is opgezet volgens het model
van de Hitiêr Juend.nett is puur een
herhaling van de dertiger jaren met
als nieuwe dement, dat ze de misdaden van de nazi's ontkennen. W*
dachten dat ze in Nederland alleen
maar bestonden fat de breinen van den zaterdag in Enschede bewijst dat
enkele oud SS-en, maar hun optre» dit niet meer het geval is".
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(Zigaretten und Alkohol!)
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Keine Mini-Drogen mehr für eure Ki-ider

Schluff mit "Disco'1 und Dauerfetèn

T*1T^**: * ' .*"
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.yérdummung muB endlich aufhoren!

die Eltern sowie die marxistische
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Brockenbërg 5 a 519 Stolberg

U ri t e V>s~t.ü üz 1:, d e n "P r o t e s t
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" Schon morgen könneh'eüre Kinder die Opfer sein!

f' :•

• Drogen, das Aufhetzen der Kinder gegen

" v•:.• Sportvareine^WIKlNG-JUGEND usw
/ Achtet auf dié Lehrer eurer Kinder v
v
*
*
das "Liberalisieren" im Umgang mit

• 'Jhetet Ihnen vernünftiqe Alternativen:

•

'•^: l

•**
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5190 Stol berg 4
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MARIHUANA, HA SC H _

tfIKING-JUGENO eV

JET7T - Müdchen,;Jungen, Eltern •GiRT cÜCH ! .
>iterct«j»2l 2ie Forderung derrflKING-JÜGENOe V :
Ent scMqss «r-er Xa^f gegen »Ue Drogen! Für eine geistig,
und charakterlich gesunde Jugend in Holland, in Oeutsc^lara:. in ganz
Ewopal Schréibi; Ulefoniert, geht auf die Strafle!.
'-''^'^ .
D»« óf fentiicfi sanktionierten Rauschgifthandel keine Chanct! -• \^..
StaVkUtté Arbeit der gesunden Jugend - der VIKING-JUGEND! .* ' :
Ihfo-Hatèrial an oder unterstützt uns durch Spenden!

t it diiser verhar»los*nöen Überschrift leitet der neueste "Spiegel",.
«irten >rttV«l eln.'-Einen Artikel über'ein Theaa^Ms'EIfémund Ju^ vA.V oendorumsationen in riolland (z.B. die VIKING-1^0-Ne<terlafld) und
^[^«.f ^stdtutscblMid '(u.a^-di*tfIKING-JUGDIO)zu «assi ven 'IVotestakt ionen
'.•^A 5wranliBt hav: Der BürgerreM4^ w Enschede, Herr Hijko «erenga,
;«ntru» "Oe Kokerjuffer" erlaubt.
Kat dw V»rkauf von Hascn «t
"-li.tr illegalen Handef den Vind
S-ine Begriindun.^: "DaoVc
jêgeinjiehBen,"
.
..
,..
auc
strertfeV^nr- je*.v v -• ,>•; '«er h'md ja leqal hinein-jtblasen *S«:ir
da: «il ein^npcn grjt:acaren rfirküng! . . . . . :
'.
uasch ist e.ot- Ens-.ïegsJroge und verleitet »ehr schnejl x harteren
';>«j»cJi.üf?ar wie -eroin ynd Oplaten. Oen wissénsch^f UicK erviésenen
"itjic^n »•?>• B^/löjen und Hedizine^n hait Meister Vie^ercs leöiglich
; -in :tl«SMes 'Oewjkratieve-stanonis" «nt gegen.
«is s: l de/r. dar .in denc«ratisch «n, ur>s Jugendliche
.•nn »3n £n$cne:e i»t es nicht «ei c bis Awsterca*. j;id ncc*
ist es'rjr '4eut«chen GrenzeM --T • " ' " • ; ' .
-'••
':
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DRUGSMÖRD
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PROTEST!! !A, PROTEST!!! !
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onze jongens on moiüjes ai niet genoeg g e s t r a f t
door hun een goede toekorrst te ontnemen? ünze h u i J i t
machthebbers weten d i t , en om grote masale p r o t e s t e n
van de jeugd te ontlopen, gaan zij deze arme "NEDE3LANDSE-JEUGD" v e r g i f t i g e n en monddood maken door tr.^c
del van het alles vernietigende drugs!!!! Laat dit
r. ,t langer toe en trap deze moordenaars van je af
zo ver het maar kan!! In de strijd tegen dit laaghartig drugssyndicaat staat de rechtgeaarde leu^d
niet alleen, want de "WIKING-JEUGD" steunt lederen
die een halt toe roepen aan deze vernietigers van
onze jeugd. Sluit je nu aan bij ons en werpt een
bolwerk op tegen dit rotte systeem!! Wij zijn een
1-e— ile Noordiandse-Jeugdbeweging die zich net N e d e r l-a..dse kuituur, sport, volksdans, en Jeugd-kampen üezighoud. Zelfbewust gaat zij haar weg. Geen aanhar.gs'fcï van een : - p r t i j , g e . n g e l d m i d d e l e n u i t -ÏQ stf-i*. s-
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