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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlstr.:

ajlage(n):

Afachr.:

BO:

Betreft: Viking Jeugd.

Vernomen werd dat op zaterdag 4 december 1982 te Wilhelmshafen,
Duitsland een bijeenkomst van de Wiking Jugend Duitsland plaatsvond, waarvoor ook de Viking Jeugd Nederland was uitgenodigd.
Deze bijeenkomst werd door een 20 tal leden van ede Viking Jeugd
Nederland bezocht.
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Leeuwarden 17-11-19&2.
'*

tifeeuwarden.
Hou Zee Vikingors der Nederlanden,

ACD 1653535

datum 3 O DEC. B62
CO

b.
-^ d.
f{ O T. O
de Bondsloiding der Viking-Jeugd in de Nederlanden r
uit tot het bijwonen van de 30 jarige bestaansviering van de Europese
Viking-Jeugd,in Duitsland.

j-ats: Wilhelmshaven
Datum : 27.November 1982
Aanvng: 14.00 uur
*

Vertrek vanaf station Leeuwarden om 10.30 uur.
Het is de bedoeling dat we met één of meerdere busjes rijden,zodat het
noodzakelijk is dat een-ieder die meewil naar dit grootse feest dit
doormiddel vu.n onderstaande strook zo apoedig mogelijk bekent maakt,
(op bovenstaande postbus)
Iedereen word verzocht zoveel mogelijk in Viking-Jeugd uniform te-versd!
of in feestelijke kledij.
De kosten voor de busreis naar Wilhelmshaven bedragen PL 50.- p.p
^CLeeuwarden-VVilhelrashaven v.v i?L 50.-)
.ia. afloop van het feest gaan we terug naar Nederland,zodat diegene die
niet meer naar huis kan komen met openbaar vervoer dit op de strodk
**
aankruist, (zodat v/e voor overaachtings mogelijkheid jpró lierren te zoeken)
tot ziens in Wilhelmshaven
; •'/> .--"
der
Viking-Jeugd-Neder land
ik maak gebruik van de bus ja/nee
ik verzoek om overnachtings mogelijkheid ja/nee
.........................
adres :.. ........ .
tel: .... ........... ik kom alleen/met ....... personen
* doorhalen v/at niet van toepassing is.
(bij overnachting slaapzak meenemen a. u. b )

PASPOORT HIST VERGETEN.

«! . ' V

Het lidmaatschap der VikingJeugd geeft geen voorrechten, doch
wel meer verplichtingen*

De Vikingjeugd moet meer en meer een vaat verbond van getrouwe,
idealistische, praktische en eerlijk handelende volksnationalist
zijn, doordrongen van onze bronnenx
-•

1, Go da vertrouwen, 2* Liefde voor Volk en Vaderland,
3, Serbied voor de arbeid*
Vie mocht menen, dat het lidmaatschap van da VikingJeugd alle
deuren opent voor elke winstgevende openbare betrekking in
een volksnationalistische staat, maakt een misrekening»
Voor zover de Viking Jeugd iets te maken heeft met de opbouw
van deze staat, zal het haar taak zijn ervoor te zorgen, dat
alle Nederlanders die zich mede-verantwoordelijk voelen voor het
welzijn van geheel het Nederlands» volk op de plaats komen
waar zij qua prestatie, thuishoren*
Hun verantwoordelijk dient te gelden als een nimmer verzwakkende plicht*
Karaktervastheid, werklust, bekwaamheid, -liefde voor Volk en
Vaderland, eerbied voor de arbeid, dat zijn de eisen die wij
stellen!
Met .elkaar één voor allen, allen voor één zullen wij ons Volk en
Vaderland, halen uit een diepe put,i waarin het gestort is en
leiden naar een nieuwe toekomst*
>
* V
Daarom stemmen alle karaktervolle kiesgerechtigde Jongeren
de Nederlandse Volks Unie van Joop Glimmerveent

Viking-Jeugd
Postbus 53O39
Amsterdam

1982

neo-fascisten leidde zaterdag bij de
grensovergang in Glanerbrug tot
enig tumult. Enkele Nederlanden,
bij wie de Vikingen pamfletten achter de ruitewisser stopten, pikten dat
niet, waarna de marechaussee de
Vikingen vroeg om zich te verwijderen.
Het Anti Fascisme Komitee Twente was zaterdag al vrij snel op de
hoogte van de aanwezigheid van de
Vikingen en alarmeerde daarop burgemeester Wierenga, die op zijn
beurt de recherche verzocht een
onderzoek in te stellen. Wierenga:
„De propaganda van deze groep is

uiterst gevaarlijk en ophitsend.
Daarom heb ik de recherche op de
hoogte gesteld en gevraagd ter plaatse te gaan kijken. Maar dit soort
jongens schijnt zich nogal snel te
drukken. De recherche brengt vandaag verslag uit
Een woordvoerder van de politie

Groepje neo-nazi's
actief in Enschede

Viking Jeugd contra drugsbeleid

zei vanmorgen dat net moeilijk is om V I K I N G - J C U f i D . N E D E R L A N D
op te treden tegen de activiteiten tatbusMIS
8S03M. Li«Mr*n
van dit soort lieden. Anders wordt
het wanneer zij hun pamfletten aanplakken, maar dat is zaterdag niet
gebeurd.
Volgens mededelingen van de Anne Frank Stichting in Amsterdam
heeft de Viking Jeugd in de bondsrepubliek Duitsland ongeveer duizend
aanhangen. Ook in Nederland *n
België zijn er afdelingen met niet
meer dan enkele .dentallen leden.
Volgens een woordvoerder van de
stichting valt het de laatste maanden
op, dat de Nederlandse Vikingen
steeds openlijker naar buiten treden.
„Zij zijn neo-nazistisch en hun beweging is opgezet volgens het model
van de Hitler Jugend. Het is puur een
herhaling van de dertiger jaren met
als nieuwe element, dat ze de misdaden van de nazi's ontkennen. We
dachten dat ze in Nederland alleen
maar bestonden in de breinen van den zaterdag in Enschede bewijst dat
enkele oud SS-ers, maar hun optre- dit niet meer het geval is".

De in zwarte leren pakken gestoken „Vikingen" met op de borst een
oranje bloem deelden stencils uit
met teksten als „Drugsmord, goedgekeurt door de overheid, eerst Enschede, dan Amsterdam en dan de
rest von Europa" en Marihuana,
hasch het begin, heroin het einde".
De pamfletten waren ondertekend
met „Wiking Jeugd Nederland". UU
'de vele taal- en schrijffouten kon
worden afgeleid dat ze mede door
Duitsers waren opgesteld.
Het optreden van het groepje

ENSCHEDE - Vijf leden van de
„Viking Jeugd", een beweging, die
openlijk sympathiseert met de nazi-ideologie, hebben zaterdag bij de
grensovergang in Glanerbrug en het
Enschedese centrum pamfletten ver-,
spreid, die waren gericht tegen het
Enschedese drugsbeleid. Het gezelschap bestond uit Nederlanden en
Duitsers.

TÜBANTIA

MAANDAG l NOVEMBER

In de Viking-Jeugd worden
vandaag de verantwoordelijken
van morgen opgeleid.
Volhoudend en taai gaat zij haar
weg volgens de 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!
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Viking-Jeugd

Zelfbewust gaat zij haar weg.
Geert aanhangsel van een partij
of volwassenen formatie, geen
geldmiddelen uit de staatskas.
Een echte jeugdbeweging.

Wij doen aan sport

Zomerkamp

fiS

ACD1669318
datum 3 t flttfi) $83

CO
I) Zo nodig anctore rubricering Mng«v*n.

b.

Distr.:

Bülage(n):

d.

Afachr.:

Betreft: Viking Jeugd Nederland.
Op 12 maart 1983 werd te Heerenveen in het café-rest. "Pau
Kruger" een bijeenkomst gehouden van de Viking Jeugd Neder
land. Men verzamelde zich daartoe rond 13«00 uur voor het
N.S.station aldaar, waar.men welkom werd geheten door
en
Deze beiden hadden kennelijk de óVgan'iaatie in handen, ook
in de bovenzaal van het genoemde café. D'e bijeenkomst duur
van circa 13«00 uur tot 16.30 uur en er v;ordeu films van
Duitse Wiking Jugend kampen vertoond.
verzorgde het
commentaar bij de films.
In totaal waren op deze bijeenkomst 23 personen aanwezig.
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1) Zo nodig andere rubricering aangaven.
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Afschr.:

Betreft:

Viking Jeugd
Vernomen werd dat op 26 februari 19&3 te Utrecht een bijeenkomsl
van de Viking Jeugd werd georganiseerd, Deze bijeenkomst
werd gehouden in de woning van één van de aanwezigen. Aanwezig
waren l'f personen, waaronder 6 nieuwe leden.
Het ligt in de bedoeling de Viking Jeugd Nederland qua organisatie op te delen in de verschillende regio. Hiertoe zullen er
in deze regio eerst bijeenkomsten worden georganiseerd.
Eén van deze bijeenkomsten was de voor 12-3-1983 georganiseerde
bijeenkomst van de Viking Jeugd, e.e.a. met betrekking tot de
regio Friesland. Voorts zullen er nog bijeenkomsten worden
gehouden in Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.
De leiding van deze regio zal in handen komen van een nog te
vormen kader (officieren).
zal de leider worden van
de regio Utrecht van de Viking Jeugd. Voorts zal de
toetreden tot het kader.
Ten behoeve van dit te vormen kader zal een kaderopleiding
worden georganiseerd. Deze opleiding zal plaatsvinden in België
en wel van 20 juli 1983 t/m 5 augustus 19&3^ Bij deze opleiding
zal gebruik gemaakt worden van een film, die speciaal hierop
betrekking heeft. De film is afkomstig uit Duitsland. Reeds
eerder waren door de Viking Jeugd Nederland pogingen ondernomen
om de bechikking te krijgen over dez«£,f j^m^ hetgeen echter nooi
gelukt was.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.

la

In de loop van de komende weken zullen er door de Viking Jeugd
folders worden uitgedeeld in Hoog Catharijne te Utrecht. Dit
is nieuw propaganda-materiaal.
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GEMEENTEPOLITIE Amsterdam
INLICHTINGENDIENST

ACD
nummer:.

datum • 14- april 1983

1671701

datum 25APR19B3
Co
b.

d. •—

Aan: Het Hoofd van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v.Hoofd BV
's-Gravenhage.
Evaluatie:

Betreft:

Datum bericht: ™ april

1983

VIKING-JBUGD

Uit handen van
werden
kopieën van pamfletten aangaande de Viking-Jeugd, uittreksel
k-üiier van koophandel aang?2ande Viking-Jeugd en do statuten
<:';:rvan, ontvangen. Deze worden als bijlagen "bij dit rapport gevoegd.

1671701

'PROTESTr i!

PROTEST! ! t

PROTEST; \? i • •

: i „n

O:. 2 - . •'•» -r.,cv:"' •••.:..;•;.:; ~TL j.-r^^r:':.: ', . •
•-•r * -'. 11 :••-c 3Ci.v. : --.is t-_ :.-. i.-. >:• n v-T. :.•:-:..."
Or-n r ~ ;s"i;';-; v ...-l.-t tv- K r i j - " - - n wcs-aroo . j • < . : . '
L-,:;•::, ' i e ?s ; d:- - .:cshanóoiaren ) alleö ku:.:ieri u..?:.. .....
onze jongens en meisjes al niet genoeg g e s t r i t t
door hun een goode toekor.st te jr.tnezen? Onze h.;:.,
machthebbers weten d i t , en OE grote r.asale protes t-.-van de jeugd te o n t l o p e n , g a a n zij deze ar;re "'.i'*,'.'•'.•
LANDSE-JjJ'JGD" v e r g i f t i g e n en monddood maken duor
del van het alles vernietigende drugs!!!! Lait dit
niet langer toe-en trap deze moordenaars van je af
zo ver het maar kan!! In de s t r i j d tegen dit laarhartig drugssyndicaat staat de r e c h t v a a r :•- ;• :- i
niet alleen, want de "WIKIN3-J2UGD" s t e u n t ieJerer.
die een halt toe roepen aan -ieze v e r a i e t i r^-.-r.-j •..-.:p
onze jeugd. Sluit je nu aan bij ons en w e r r t eer:
bolwerk op tegen dit r o t t e systeem!! Wij r,ijn e? r:
legale Noordlandse-Jeugcibeweging die zich rr.et ">•:u--j
landse kul t u u r , s p o r t , v o l k s d a n s , e n J e u g d - K a z i e n ^-~
zighoud.Zelfbewust gant z i j haar weg.Geen 3;-.:.r;.; /*sel van een p a r t i j , ge. a gelcini idelen uit do st-. -.
kas. EEN ECHTE JEUGDBEWEGING.
P03TBUS 6015
8c/-)3 K.A.
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DE VERENIGING IS GEREGISTREERD ONDER MET riir«''ER V 0032(
•JE KAMER VAN KJOPHANDEL TE LEEUWARDEN, d.d. 3 februari 1982, zoals
d.?dien gewijzigd.

ITUTAIRE NAAI: VIKING-JEUGD, VOLKSTROUWE NDOROLANOSE JEUGDBEWEGING
i
l

NEDERLAND

JK03TE NAA.-1:
j

VIKING-JEUGO NOCROLANDSE JEUGDBEWEGING NEO.
{DEZE NAAK IS DCOR HET VERENIGINGEN REGISTER INGEVULD)

T'JTAIRE WOOri P LA AT S: L E EU VI AR OEN
JES VAN DE VERENIGING:
SFRISIA 57 ONACHTEN
|T3US 8018 TE LEEUWARDEN
i

UM OPRICHTING: 8 DECEMBER 1974, DATUM STAT. BEËINDIGING: DATUM CNPEPAALO
STATUTEN ZIJN OPGENOMEN IN EEN NOTARIËLE AKTE
QUIST

CHRISTIAAN '1ICHAEL
rORTEDATUM: 8 DECEM3ER 1957
•S:
NIJLANSDYK 87 C LEEUWARDEN
:L VAN DEZE BESTUURDER : EERSTE VOORZITTER
^ VAN BENOEMING: 8 DECEMBER 1974
STANDIG 3EVQEGJ
j

LIEMAAV:
NAMEN
:

VOS DE
1AAIKÊ ARNCLDINA

ORTEDATU*:

8 JULI

U:

DA C O S T A S T R A A T

t

1928
23 I

AMSTERDAM

VAN 3EIE BESTUURDER : TWEEDE VOORZITSTER
VAN BEMOEIING: l FE3RUARI

1932

[STANDIG 3EVOEGD

lr:wfjf:T^^r;:L>- •

De kosten dezes bedragen f

2,70

LEEUWARDEN. 7 oktober 1982
Voor uittreksel.

De Secretaris.
voorXeze:

éér.

f'e^r-.ar

negentienhonderd tweeëntachtig verschenen voor mij, AUKO Dijkstra, r.
taris ter standplaats Leeuwarden:
1. de heer Jan Willem van der Heulers, leraar geschiedenis, wonet.de
te Amsterdam, van Oatadeatraat 390—1, «n geboren te AJnsterdajr. o
dertien maart negentienhonderd driefcnveertig;
——
2. de heer Chriatiaan Michael Quist, atoringa/oridernoudsmonteur,wonende te Leeuwarden, Nylanadyk o7-c, en geboren te Den Helder o
acht december negentienhonderd zevenenvijftig.

:

——

De comparanten verklaariien bij deze acte op te richten de verenig, r^
^
"VIKING-JEUGD, volkstrouwe noordlandse jeugdbeweging Nederland" &>
daarvoor vast te stellen de navolgende
•S T A T U T E N

1)

NAAM. ZINNEBEELD. OSLÜIGHEIDSCEBIED, OORSPRONG,

A)

NAAMi-

De opgericht* jeugdbeweging heeft de naam: VIKttG-JEUGD,—
volkstrouwe noordlandse jeugdbeweging Nederland.
Als zetel wordt LEEUWARDEN bepaald. —•
B)

ZINNEBEELD!

•

Het zinnebeeld van de Viking-Jeugd ia de adelaar dxe uit d
zon opstijgt*
Daarnaast draagt de Viking-Jeugd als zinnebeeld van ordeni
de Odalrune.
C)

—

GELDIGHEIDSGEBIKDr

BINNKNLAND:Het geldigheidsgebied strekt zich uit over alle zeven
tien Nederlanden, waarbij wij de grondwet van de stater.
reapept eren waaronder de Nederlanden thans zijn verdoe
C2)

BUITBfLANDi
—
De activiteiten van de Viking-Jeugd kunnen zich ook c
het buitenland richten.

.

,

De buitenlandse organisaties moeten hun statuten over
eenkomstig de grondwet van hun staten afstemmen.
In de naam moet steeds de dienovereenkomstige aanduiding van de staat verschijnen waarin de buitenlandse o
ganiaatie wordt opgebouwd.
D)

OORSPRONGi —
De VIKING-JEUGD, volkstrouwe noordnederlandue jeugdoewegir.

l

NEDERLAND, ontstond uit de aaneensluiting van een aantal nationaalbewuste en vaderlandslievende groepering ei

(ofi jongeren).
/»cht december
^•ntienhonderd
viereneeventig

Als datum van oprichting wordt
A«jNUtw««jhrta«»t*a vastgesteld.
2)1 IDBE EN TAAK (doel)t
•
D :De statuten van de ViIcing-Jeugd, volkstrouwe noordiandse jeugdbeweging Nederland, worden in de brochure
VI KIN G-JEUGD IDEE EN VORMGEVING ondergebracht.
Tot IDEE en VORMGEVING behoreni
Inleiding.
Beginselverklaring.
Wat wy
Statuten van de bond*

____
.—

De Viking-Jeugd begeleidt de jeugd.
Hat zwaartepunt ligt op trektochten en kamp, op culturele manifestaties, op het stalen van het lichaam, op
verdere geestelijke ontwikkeling en op handenarbeid.
De harding van het lichaam neemt in de bond een
lijke plaats in.——-—
_
3)

GESTALTE EtJ WERK»

3a)J De bondsleiding (bestuur) is samengesteld uit de 3onc
leider (eerste voorzitter), leidster van de raeisjesbi.

(tweede voorzitster), kampleider van de bond (secreU

3b)

ris), en bondspenningmeester (kassier).
•
Z\ wordt voor vier jaar gekozen door de bondsvergadering, maar blijft tot en met de nieuwe verKiezing in
func t i e.
---—
Ieder lid van de bondsleiding kan door de bondsvergat
ring worden ontslagen.
__
—
De bonds leider als eerste voorzitter en de leidster 'de meisjeabond als tweede voorzitster zijn gerechngd
de VUCDiO-JEUGD juridischte vertegenwoordigen, zowel
samen als ieder van hen afzonderlijk. De bondsleiding stelt de administratie en het financieel beheer vast van de vereniging.
-Bijdragen van de leden kunnen vastgesteld worderj viiifc-de heersende geldwaarden en zijn derhalve niet op eer.

bepaald bedrag vastgesteld.

De in functie zijnde bondsleiding stelt aan de raad van oudaten voor, welke bijdrage voor een bepaalde periode var,
kracht ia.
De raad van oudsten beslist bij meerderheid van stemme', en
mag zyn besluit ook langs schriftelijtce weg mededeleru
De leden krijgen schriftelijk bericht wanneer de bijdrage veranderd wordt,—
Het aspirant-lid dient inzage te Krijgen in het jongste r.a&overzicht.
3o) Activiteiten voor jongens en meisjes dienen in beginsel geacheiden plaats te vinden.
3d) De neiajealeidster van de bond ressorteert onder de bonrteleider.
_
De overige meisjealeidaters zijn gelijkgesteld aan de jorigensleidere.
Verwerving van het lidmaatschap:
Ieder jong en jongdenkend mens kan lid worden van de__—VIKING-JEUGD wanneer hij zich tot IDEE en GESTALTE van de
VIKING-JEUGD bekenU
/•Door het invullen van een aanmeldingsformulier vraagt men
v
het li dmaat achap aan,
De aanmeldingskosten van tien gulden (f 10,00), dient men
teratond te voldoen,
:.-.
Het lidmaataohap verwerft men door de ontvangst van het bewijs van lidmaatschap,
»••
Bij minderjarigen ia de handtekening van ouder of voogd op
de aanvrage tpt lidmaatschap vereist.
'.
'
:
3f) Kring van ouders en donateuraj
Tot de Viking—Jeugd behoort een kring van ouders en donateura,
Tot deze kring behoren leden die geen actief werk voor de
bond doen*

—

Zij moeten de vastgestelde bijdragen van de knng aan de
bondak»» voldoen,
De wjjze van betalen geschiedt halfjaarlijks..
Leden van de kring hebben geen stemrecht,

Verlies van het lidmaatsehapt

) Uittreding:
Uittreding is te allen
moge l ij K*.
Bij de bevoegde leider dient men schriftelijk teverklaren waarom men uittreedt.
In ieder geval dient men de bijdrage voor de Lopende maand te voldoen.
——
b) Ontzegging:
Ontzegging kan volgen wanneer een lid tweeiaaa.1
werd aangemaand en zonder dwingende redenen eei<
achterstand van drie maanden heeft met hei betalen
van zijn bijdrage.
__.
Een bericht over de ontzegging ia vereiau
c) Schorsing en uitsluiting;
Wie zondigt tegen het aanzien of de statuten der
VIKDJG-JEUGD, kan door de bevoegde distnctsleider
voor de duur van drie maanden worden geschorst*
Leiders worden door de Bondsleider gescho ra t ,»_____
Over een definitieve uitsluiting beslist de ereraad van het distric^ bij afzonderlijke leden en .leiders is het erehof van de Bondsluiding bevoegd.
••

4)

VERGADERINGEN. VERKIEZINGEN. VERKIEZINCSPROCEDÜRE. KASCON-

'

TROLE, EREHOF. ERERAAD. INSTRUCTIËVEBEVOEGDHEDEN. ONTBINDING.
BONDSVERGADERING i

De bondsvergadering (algemene vergadering) dient tot
beraadslaging en tot uitvoering van belangrijke taken en
beslissingen..
.
De Bondsleider (eerste voorzitter) of de meisjes!eidster
(tweede voorzitster) van de bond roept de vergadering
schriftelijk bijeen met de opgave van de agenda.
Minstens zes weken van te voren dient men bericht te
ontvangen»—
De termijn van de bondsvergadering is niet aan een bepaade periode gebonden, met uitzondering van de bondsvergadering voor nieuws verkiezingen die met een tussen-poos
van vier jaar plaats vindt,,
—.
De bondsvergadering neemt haar besluiten met eenvoudige

meerderheid van Bteotraen van de aanwezige leuen.
Veranderingen van de statuten en ontbinding van de uona ver>eisen drie/vierde meerderheid van de aanwezige ledenVoorstellen voor de agenda en voor nieuwe verkiezingen vut,
de Bonde lei ding moet men op zijn minst vier wetten van te voren by de Bondaleiding indienen.
;
Be door de Bond»leiding en de raad van oudsten genomen besluiten dient men in de notulen vast te leggen.
De Bondsleider of de leider van de vergadering en de leider
van de notulen dienen se te ondertekenen.—___

.

BUITafOEMONE BONDSVtKGADERING i

De buitengewone Bondsvergadering kan door de Bondsleider of
door vijfentwintig procent van alle leden achriftelijK onaer
vermelding van doel en redenen door de Bondsleiditig verlangd
worden, wanneer dat in het belang van de bond ia.
liet bijeenroepen geschiedt als bij een gewone Bondsvergadering
o)

het geval ie*
ZITTING VAN DE RAAD VAN OUDSTEN;
De raad van oudsten is bevoegd om besluiten te nemen, wanneer, hetzij de Bondsleider, hetzij de neisjesleidster van de
bond en vier leden van de raad van oudsten aanwezig zijn. —
De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen
genomen.
Het bijeenroepen voor de raad van oudsten geschiedt schriftelijk door de pondsleider onder opgave van de agenda.
—
VERGADERINGEN VAN GEWESTEN ES DISTRICTO4 •

De vergaderingen van gewesten en districten vinden naar behoefte plaats«~,
'.
Zy dienen slechts voor de keuze van de desbetreffende leiding, voor werkbespreking en voor overleg van voorstellen
aan de Bondaleiding.
——
Tegen de keuze van een leider van een gewest of district kan
de Bondsleider zyn veto indienen en een nerkiezing eisen onder voorzitterschap van de distriet leider of de Bondsleider,
om de belangen van de bond te behartigen.
Voorstellen voor deze vergaderingen kan men tot dn e weken
voor de vergadering schriftelijk indienen.
De indiener van het voorstel moet stemgerechtigd volgens de

verkiezingsprooedure zijn.
KAAP VAN OUDSTEHi
De leden van de raad van oudsten worden door de bot.au-

vergadering gekozen.
-Een nieuwe keuze kan op verzoek geschieden. ;
—
Dit verzoek kan nondeling voor de stemming ingediend
worden.
De raad bestaat uit negen ledon.
De Bondsleider is altijd lid van de raad van oudste»-.
De eten van «en lid van de raad van oudsten is op een
ander lid van de raad van oudsten overdraagbaar, (scnrit1telyk aan de Bondsleiding),
De Bondsleider of de leidster van de meisjesbond leidt
de raad van oudsten*
Wanneer zy niet verschijnen kiest de raad van oudsten een

leider van de raad*
-Hiervoor is slechts de eenvoudige meerderheid van stemmen vereist.-.-•De raad van oudsten kan z^jn ledental tot een oneven aantal verhogen»
----------De nieuwe leden worden eveneens
De raad van oudsten is een wetgevende nacht en ondersteunt de Bondsleiding in haar werk.
Bij het uitvallen van de Bonds leid ing neemt de raad van
oudsten de Bondsleiding over en is verplicht om binnen
veertien dagen een nieuwe Bondsleider te kiezen.
Deze dient echter door de verkiezingen op de daaropvolgende Bondsvergadering in zijn functie bevestigd te worden.
;
——
4ai) VERKIEZIHQEHJ
Alle leiders der VIKIN&-JEUCD, worden op de bevoegde vergadering gekozen» •
—•
~~
~
Verkiezingsvoorstellen dient «en tot vier weken voor de
verkiezingen in te dienen.
—
De verklaringen van goedkeuring dient men aan het ver/. 11
zingsvoorstel toe te voegen.
.
:
4bl) VERKIEZDWSPROCEPURBI
Ieder lid i« volgens in deze paragraaf gestelde voorwaarum:

^doorh.ggkd.

gerechtigd on aan de verkiezingen deel te neaen.-De verkiezingen vinden hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk
p laat a*-.
__
—--—
Voor de schriftelijke methode gelden de volgende bepai.ir.genj-De voorzitter van bet stembureau stuurt aan de kiesgerecntigde het verzegelde stembiljet en de
Heeft de kiesgerechtigde tot drie weken voor de stemming ceen
stemoiljet ontvangen, dan dient hy dit schriftelijk aan de voorzit t er van het stembureau te melden. —
---Dit kan tol acht dagen voor de stemming geschieden, ancieru ver
valt zijt» stem.-._ , _
De telling vindt plaats door de voorzitter van het stembureau
en twee bezitters. __ ___ _
.
____
.
De stembiljetten dienen voorzien te zijn van het zegel van de
Bonds leiding.Wie zijn bijdrage tot en net de laatste maand heeft betaald is
kiesgerechtigd*De nieuwe verktecingejt van de Bondsleiding kan olechts op voor
stol van een stemgerechtigd lid geschieden, dat minstens twee
jaar tot de bond heeft behoord.
4ol) KASCONTROLE*
-------------jaarlijks kiest de raad van oudsten twee tcascontroleurs.4dl) EREHOF EM EHaULAD;De raad van oudsten stelt een erehof aan met een opretcer en
twee bijzitters.
-Het erehof behandelt gevallen zoals erekwesties, beledigingen,
pogingen tot ondermijning en scheuring, onware beweringen, oonadeling van het aanzien van de VIKING» JEUGD, enzovoorts.De BOMDSLEIDER mag niet tot het erehof behoren. .„
Wanneer de zaak afgesloten is, ontvangt de Bondsleider eer. afschrift van het vonnis,
-------.....
Gewesten en districten kiezen de ereraad.
Tegen vonnissen van de ereraad is binnen vier we<cen beroep mogelijk by het erehof•
Het erehof beslist in laatste instantie.
Tegen het vonnis van het erehof kan men binnen veert:er. darren
bij de Bondsleider in beroep gaan.
Deze doet het beroep tot onderzoek aan het erehof toekomen.

4el) IM8TRUCTIKVB BEVOEGDHEDEN VAM UK UONDSLKiDKfc-

De Bondaleider, of ala plaatevervangeter, ae heiBjesleiaeter van de Bond, heeft tegenover de leiding der gewesiet*
en dl at noten inatructieve bevoegdheden in aiie aangei«r
genheden die doel, idee en taak. van de Bond diei.et..

4fl)

ONTBINDING!

Een bealuit tot ontbinding van de Bond Kan slechts genomen worden door een ateaming van alle leden met dr i e/v i erde meerderheid*
.- . .
•
. Een schriftelijke raadpleging op een formulier is geoorloofd. —
VOORBEELD-TEKST4
."Ik verklaar my akkoord n.et de ont binding"Van de"VIKDtG-JEUGD".

-Datum, handtekening.
Het versoek dient door het gehele bestuur (BONDSL£ID=.K, MEISJESLEIDSTEILx van de Bond, BONDSPENNIliGMEESTEH, KA*P --

LEIDER VAN DG BOUD), ondertekend te zyn. Bij ontbinding van de Viking- Jeugd, gaat het aanwezige vermogen over aan een der buitenland-organisaties der ViicingJeugd, xulka ter keuze van de dan aanwezige bondBleiding_
VAM AANSPREKEM. ONDERSCHEIDINGEN WECBI3 VERDIENSTEN.—
ONDERSCHEIDINGEN MBOEMS PRESTATIES. VIKIMG-PHOEP, INDELING.
RANGEN EN ONDEflSCHEIDINGSTBKENS.TUDSCHRIPTEK . VLAGGEN ,
5*)

De wyze van aanapreken luidt, inde Viking-Jeugd, jij 1_
Leidinggevende kameraden van boven de éénentwiniig jaar
dienen door leden beneden de vijftien jaar in beginsel
met de rang aangesproken te worden.
By voorbeeld! Diatriotleider, jy w.... en zo voorts.—-

5b)

ONDKRSCHEIDIMGEN tfEQENS VERDIESSTEtJ VAM DE VIK IN G-JE UG.
J)e onderaoheidingen wegene verdiensten van de VikingJeugd worden aan leden en buitenstaanders verleend, dn
zich bijzonder verdienatelijk gemaakt hebben voor de opbouw van de Viking-Jeugd, respectievelijk, van de Volkstrouwe jeugd.

5o)

ONDERSCHEIDINGEN WEGENS PRESTATIES j

Ieder lid dient zijn beat te doen om het sport insigne &
het diploma reddend zwemmen te behalen.

5d) i VIKING-PROEF*
Viking-proef voor jongens en meisjes tot en met vijftiet.
jaar»a)

een proef van moed;

b)
c)

deelname aan een trektocht in het weekeinde;
kennis van het leidend beginsel;

d)

kennis van het volkslied;.

•)

kennis van het vlaggebied der VIKING-JEUGlr,

f)

kennis van de met geweld afgescheiden delen van NEDEH-

_

LAMDf (dus kennis van België en de Noord-Franse departementen Hord en Pas de Calais);

----

korrect inpakken van een ransel of rugzak;houden van een telefoongespreic;

--

beantwoording van de vraag van een bepaald venteersteken.

Formulieren aan te vragen bij de Bondsleiding.
Na dese proef is de jongen of meisje gerechtigd om het
mouw insigne var. de Bond te dragen.

—

INDELING i
BOND

s Is verantwoordelijk voor de geheie orgai
satie in binnen— en buitenland.
Is verantwoordelijk voor de co&rd.r.atie

GEWEST-

van activiteiten van districten op lam
niveau.
-DISTHICT-

-* Is verantwoordelijk voor de organisatie
— en het bestuur in de kring (minstens vi

— tien leden in een kring). VENDEL OP.MEISJES

KRING-

•4 Is verantwoordelijk op plaatselijk en ge— meentelyk niveau.

KAMBRADEN-SCHAAROP MEISJES-SCHAAR: Bestaat uit drie jongenstroepen of dn <
,.,

meisjesgroepen.

JONGENSGROEPOFMEISJESGROEfi—~i Bestaat uit ongeveer tien leden.

5f) HANGEN EN («BERSCHEIDDiGSTEKENSi

BONDSLEIDER/MEISJESLEIÜSTEK VAN«»
DE BOND

1 Pluitkoord-goud

GEHESTI^IDER/GEWESTLfclflSTEh
c FluiUoord-zwartgeeiDISTHICTSLEIDER/DISTR1CTSLEID
ST8R

i Fiuitkoord-wit respec

t leve lijk zilver
VENDELLEIDER/VENDELLEIDSTER^
SCHAAHLEIDER/SCHAARLEIDSTEH

: Fluitkoord-rood1 Pluitkoord-ci troengee

GflOEPSLEIDER/GROBPSl£IDSTER

: Fluitkoord-rooawit

VAANDRIO/KOMPANE

: Pluitkoord-korenbiauw

Het f lui t koord draagt men van het knoopsgat naar de—
linker borstzak. ____
TIJDSCHRIFTEN*
De Bondsleiding kan een persoon die bekwaam is in zak

5h)

belasten met de uitgave van een tijdschrift.
Op het binnenblad moet dan de zin vermeld staan»
In opdracht van de Bondsleiding der VIKING-JEUGD.
De hoofdopsteller is echter ten volle verantwoordelijk
voor het tijdschrift,,
VLAGGEN EN WIMPELS»
7
In beginsel geldt voor alle wimpels der jongensgroepe.
de driehoekige vorm en voor alle overige vlaggen de

rechthoekige vorm.
Aan één kant dient in ieder geval de witte Vikingaaelaar op een zwarte achtergrond te

In de linker bovenhoek kan een geuaje aangebracht worden met de aanduiding van district, gewest, enzovoort i
Aan de rechterkant in marsrichtirig kan de rode Odalrui
met witte (ondergrond) omranding worden getoond.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden op
de datum in het hoofd decer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de oomparant
hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te b
ben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onderte
kend door de comparanten en BUJ, notaris.
-J.W. v/d lleulen|C»M« Quist; A. Dijkstra..
—

o
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** 1672733
datum

CO
b.

1) Zo nodig endere rubrtoerfng Mngavwi.

Distr.:

BFA

Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft.

d.

BO:

197959

Verslag bijeenkomst Vikingjeugd dd. 27-3-1983
In de woning

(verzamelpunt voor de bijeenkot
-w -

varen circa 16 personen aanwezig

waren diverse personen gekleed in het uniform van de Viking jeu
Op een gegeven moment waren
i
en
met elkaar aan het pi
waarbij over en weer twee vuurwapens (pistolen) werden getoond. Dit gE
beurde openlijk waarneembaar voor alle aanwezigen, maar er reageerde r
mand»

Nadat men vlaggen» een klaureif TV» filmapparatuur etc in diverse auto's had
geladen» vertrok het gezelschap te circa 11.30 uur naar een zaal B in
Daalgrimbie/Opgritnbie (belgiS). In deze zaal waren portretten van Hitler te
beuonderen* Verder was dazaal versierd met runetekens en vlaggen van de V3.
Aanwezig warehn circa 43 personen» waarvan 75% jonger dan 30 jaar.Er waren
circa 15 vrouwen en 9 of 10 jongeren waren in W-uniform.
Er werdan films getoond van toesprhken van HITLER» opbouw winterkamp» o.o. c
leiding in omgeving van de rivier de Plain» waarbij verschillende nationaliti
ten vertegenwoordigd waren,(u.o. leden van de Uehraportgruppe HOFFHAN). Bij
o.o. opleiding werd gebruik gemaakt van vuurwapens. Verder werd er getraind

1) Zo nodig andere rubricering aangaven.
VERVOLGBLAD Nr. 1

Bij *pfeWfiS-/lnf. rapport nr*

uapentechniek, vechten, zwemmen etc. etc.
Ook werd er uitleg gegeven over de symboliek van de uniformen, vlaggen etc.
Tussen da films door uerd commentaar gegeven door
, die door anderei
uisrd aangewezen als de grote leider van de V3.
op zijn beurt uerd
weer afgewisseld door een jongeman van circa 24 jaar, die vertelde ook de o
opleiding te hebben gevolgd.
Er uerd «Mfc een film getoond van het Ooelfeest dat gehouden is bij Rost van
JONNINGEN. Hierbij waren circa 80 personen aanwezig afkomstig uit Nederland
Duitsland, Belgig en zuid Afrika. Volgens
zou het volgende Doelfei
wellicht gehouden worden bij
Tijdens de bijeenkomst uerd als volgt gesproken: den had het over de leugen
van de concentratiekampen; er moest een derde wereldoorlog komen om m.n.
Rusland definirt tief op de knieën te krijgen(Rusland heeft het germaanse
grondgebied in tweeen verdeed); hier loopt: de elite van de toekomstige jeugi
gezonde geest in een gezond lichaam.
vertelde nog het volgendes de V3 is in 1975 van de grond gekomen.
Kort daarop werd de V3 verboden, omdat m.n. door de uniformen teveel gelijkt
uerd vertoond met de nazi's. Door enkele veranderingen door te voeren is mei
een legale groepering geworden. Hierbij toonde hij de oprichtingsakte etc .

Verdere opmerking van

i yi3 BLI3VEN ONS BEUEGEN IN OE C.P. AANGEZIEI

DEZE PARTI3 TE DEROCRATISCH AAN HET WORDEN IS. DE WORTELS WAARUIT DE C.P. l!
VOORTGEKOMEN! WORDEN TEVEEL VERGETEN. DE <JARE GEDACHTE PIOET ER WEER IN GEBR,
WORDEN. WE WACHTEN GEWOON AF TOT DE C.P. ZO GROOT IS GEWORDEN DAT ZI3 NIET l
VERBODEN KAN WORDEN.

1672733

'f?

UITNODIGING - 27-3-1983.

10.30 uur.

Hiermede nodig ik alle
Kaïneraden en Kaweraadskes uit om een
en vidio -dag mee te maken. Er worden oude
fr$agmenten vertoond, waar ook uit de tegenwoordige tijd, zo als van div. bijeenkomsten,
vieringen, en Jeugd-aktiviteiten.
Het gebeuren vindt plaats
in het. zuiden des lands, en wel in een privéwoning; dus geen last van potten-kijkers.
T ussen de films door kan
v/at gedronken worden en ook wordt iets te
eten aan geboden,waarvoor; een bijdrage van
FL 5,00, wordt gevraagd voor de geraaaktekosten.
Het kan een gezellige daqg
worden dus kom, maar laat even iets van tevoren v/eten met hoeveel man je aankomt, met het
oog op de soep en de broodjes.
Verzamelpunt is bij;
Kees van Rijn, Jos Klijnenlaan 315,
616/1 A.H. GELEEN (L)
-O-O--U-O- O-O-O-O-O~O-j -O-O-O-O-C-O-O-O-O-O-O-

\

1672733

BLAUWVOEI
VENDELS
'j::...torn v~.. :
:^r Viking-JeHet uniform in h-t alr^neen, synbo--! v-rin een collectieve ii.r. st
aan eenzelfde i:, v a T;, l, in éénzelfde ür^'ir.isatic. .il vrie het.. :li:e
unifom draagt ö-rec-f" naar éón^clfc^ •-.o-:-l en staat onder •••-•;•. ::l
de leiding.
Beschrijving: van, de unifornionuerdelon.
Ket hend: het h e T. d is grijs van kleur ~:i bezit tv/ee schou~. er^ •'rult
en tv;ee oo^enaaice borstzakken . Het wordt sto :ds rit
per. kra ^ö gedragen. De -nouwen -.•;•:•'r d e n opgevouwen, (n-, -ji z
opgerold).'

De korte broek: de korte broek is zwart van kleur en vervu.ri.igd
van koordfluweel.
De lange broek: deze behoort enkel tot het uniform van de stormers. ^e is
zwart van kleur. Ondera in zijn
de broekspijpen voorzien van rekkers.
De koppel (afb j): is een zwarte, glanzende, lederen riem +. 4 en breed.
. t
^en koppelslot met odalrune.
Het vest (afb 2): of JUJA is zwart van kleur en
vervaardigd uit waterdichte en
windvaste dunne tentacilstof.
A'ordt 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
orincipe altijd gedragen
wordt, ólechts or> bevel wordt
het afgelegd.

D

Kousen en sokken: ~.en onderscheidt kousen en sok.-en,
kousen: reiken tot 3 h •; en onuor de knie aaar kunnen ook op

ae schoenen gevouwen worden,
sokken: zijn korter dan kousen en worden steeds boven de
schoenen gevouwen.
Beide zijn uit lichtgrijze stof.
Sport- en spelkledij.
Het sportuniform bestaat uit een onderlijfje zonder nouwen met het
^Viking-Jeugd sportkenteken (afb 1) op de borst. Verder een zwarte
~~;portbroek met korte pijpen. Uen draagt kousen noch sokken, slechts
witte tennissloffen of sportschoenen.
Voor grote sportwedstrijden (vb. üuropese Viking sportdag tijdene
het Pinksterkaiap)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; Uok de haartooi is bij de Viking jongen uniform, m.a.w. e-.-nvormig. De haren van hals en slapeq,
moeten kort zijn, niet ovor de oren.
-Opmerking; Je dienst-, groeps- of kampleider zorgt altijd voor uniformiteit. In dit artikel werden de voornaamste uniformonderdelen opgesomd. Lieer bijzonderheden konen in onze brochure nr«
I, THO-aPlUjJNöT. Onderverdeeld in uniform-uitrusting- kentekensvlaggen.

-2-
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Ijocr i» f,:lver. woest gewoel,
Vikir.^ercc o"- .i?i-.r 't verre loc"
door u e ,'-clv?r. iie u slr.an,
'ïr-ïO'i't ;:!''• ^"'.?r uwe b .^an.
K"."' • T • ' "i c " "~,", r', d "O n-*"' c t
2i.j*. ."l" :• • ; stoids, o f^.^r^ ":
en u;v v, i-p-11 i.ol er. frio,
"tGOH"w C:>T3 TT * •* "'W IP^C-'^^

rei'rein'

'f*

l-

De zilveren griffoen op hst vlas-ende rood.
Ket Vikir./-er-/aandel in voorspoed en nood.
Bij lachende sonne, bij stomende zee,
het Vikingervaandel waait allen tijd mee.

.

Kustig als de meeuwen glijdt
zacht uwe boeg, die 't water splijt,
tot een veilige haven blinkt,
\vaar een nieuwe buit ons winkt.
Velen aan het verre strand
groeten in u het vaderland,
zij zijn fier en diep ontroerd,
wijl gij 't oude vaandel voert.

f •'' ' ..«i
' i''ï
\.
jacht voorbij,

Is de rilde
omla.'tg de zeilen vlug en blij.
Als de zcr. de einder raakt,
jonge droner. zijn ontwaakt.
In de vert' een lied dat schalt,
nu hier het katspvuur vlaat en knalt.
Onze wicpel houdt de wacht,
boven tent en boot en. nacht.

1673729

Htkttuj 3)ru$ö
Een plaats is kMg - die van jout

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

MOTORSPORT

Wij doen aan sport

DELTAVLIES
Viking-Jeugd
Ze " «swust gaat zij haar weg.
Geen aanhangsel van een partij
of volwassenen formatie, geen
geldmiddelen uit de staatskas.
Eer echte jeugdbeweging.

POSTBUS 8018
8903 KA LEEUWARDEN

,„1673729

Wij doen aan sport

Volksdans

> *

YIKIn«%
POSTBUS8018
8903K.A LEEUWARDEN

d^^^r

^P^^fc

j«^^^r ^mM^ ^i^^^^iMw^

Volksdans
POSTBUS 8018
8903 KA LEEUWARDEN

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

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

1673868
datum 1 3MEI
CO
1) Zo nodig andara rubricering aangaven.
Distr.:

d.

BF

BO:

Afschr.:

Betreft:

b.

198.137

Viking Jeugd

Op 27 maart 1903 werd de film- en videodag van de Viking Jeugd gehemde
Aanvankelijk zou deze bijeenkomst worden georganiseerd in Geleen., doch
men kon op het laatste moment geen gebruik van de zaal maken, aldaar.
Men is hierop met auto's gegaan naar een zaal in Maas-Mechelen. Op de
bijeenkomst waren ongeveer 40 personen aanwezig.

Op de bijeenkomst wilde
het woord voeren namens het NJF,
hetgeen door
direct werd afgekapt.
Geen van de aanwezige mannen gaf zich op voor de kaderopleiding van
de Viking-Jeugd.

200 A 03

1676651
Postgiro : 5057597 t.n.v. « Viking Jeugd ,volkstrouwe
noordlandse jeugdbeweging
Nederland.
Sekretariaat : Postbus 8018
8903 ka Leeuwarden.
2-5-1983
onze ref ;
Uw ref
i
onderwerp: pinkste-rkamp 1983

Hou Zee Vikingers der Nederlanden.
Voor de 29e keer organiseerd de Duitse Ïïiking-Jugend het Pinkster kami
welke zal v/orden gehouden van 20-5 — 23.5 1903 in het Rhön gebied,
in Duitsland.
Dit Pinksterkarap is een internationaal gebeuren waar Vikingers uit
alle delen van de wereld elkaar ontmoeten om op sportief gebied
met elkaar te strijden.
Tevens is er tijdens dit grootse kamp van alles en nog wat aan de han<
zoals:volksdans-zang-filmvoorstellingen-discusie mogelijkhedentriatonmars-klein kaliber schietv/edstrijden-motorsport-deltavliegen ei
De kosten van dit kamp bedragen ongeveer 50.- pp(incl.maaltijden enz.
Gesamenlijk vertrekken we vanuit Geleen richting Duitsland met door
de Nederlandse Viking-Jeugd geregelt vervoer.
Om enigzins een idee te krijgen op hoeveel mensen wij kunnen rekenen,
verzoeken wij diegene die dit pinkster gebeuren mee willen maken
om de onderste strook voor 14 mei Jngevult op te sturen aan
Viking-Jeugd Nederland postbus 8018 8903 KA Leeuwarden.
Diegene die hun strook ingeleverd hebben krijgen van de Bondsleiding
nader bericht over vertrektijden en plaats van bestemming.
Tot ziens in het Pinksterkarap
VIKING HOU ZEE!!!

C.M.Quist
,
Bondsleider Viking-Jeugd Nederiant
Meenemen voor het kamp; sportkleding
toilet artikelen
slaapzak
stevig schoeisel
korte broek

lange zwarte-broek
voor de meisjes een blauwe rok
rugzak

en andere zaken die men voor z'n kamp nodig denkt te hebben.
Ben correct uniform is een vereiste,fantasie uniformen zijn niet
toegestaan,evenals doodskoppen,hakenkruisen etc.
Aanmeldingsstrook voor het Pinksterkamp 1983 in Duitsland op sturen
voor 14 mei.
NAAM:
ADRES:
TEL:
,
LID VIKING-JEUGD ja/nee KOM MET
PERSONEN/ALLEEN! *
PASPOORT NIET VERGETEN!!!
* doorhalen wat niet van toepassing is.

1678353
datum
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Oistr.:

/S

Afschr.:

BO:

S

t/J

Betreft: Rechtse praet

leden

van de Vikingjeugd district Utrecht

13 personen*

1G78418
datum l 1 JUNI 1983

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Viking-Jeugd
het Viking-Jeugd Pinksterkamp in Duitsland, dat van 20-5 t/m 23-5-198? werd georganiseerd.

Het kamp werd gehouden in de nabijheid van Darmstad. In
totaal waren er ongeveer 270 deelnemers, waaronder 12 uit
Nederland (10 jongeren en 2 ouderen). Voor wat de Nederlandse deelnemers betreft was dit 3 maal zoveel als vorig
jaar

Zoals gebruikelijk werd er tijdens het kamp veel aan sport gedaan
doch d i t j a a r waren er ook oefeningen in het pistool- en geweerschieten.

Van het kamp is

een l uur durende videofilm gem<

VERENIGINGEN VAN NEDERLAND.LET OP: DIT ZIJN DE INFILTRANTEN VAN
DE CENTRUMPARTIJ - Nieuwe Reru, 29 juli 1983

S

inds de leiding van
de
Centrumpartij
zich in de parlementaire
verkiezingsslag
wierp,
heeft ze haar best gedaan om
overeind te houden dat de
partij geen banden onderhield
met oud-nazi's en neo-nazi's.
De buitenlanders waren de
zondebok, maar degene die
dat racisme noemde kletste uit
de nekharen. Tuurlijk, het nationalisme stond hoog in net
vaandel, maar wee degene die
zulks met fascisme verwarde.
Kende de Centrumpartij uniformen of runentekens? Nee
toch. En die knokploegen waren nu eenmaal nodig om de
partij-functionarissen te beschermen tegen door de Nederlandse media opgehitste
opposanten.

Dat versluierde beleid lijkt de
Centrumpartij geen windeieren te leggen. Uit de opiniepeilingen van de laatste tijd blijkt
dal Janmaat nog een maat in
de Kamer zou krijgen als er nu
verkiezingen zouden worden
gehouden. Het gevecht om die
zetel is al in volle gang. Drs.
Nico Konst was lange tijd de
officiële nummer twee, maar is
door zijn .eigengereide" uitspraken in populariteit gedaald. Zijn plaats lijkt nu te
worden Ingenomen door de
jonge Cor Zwalve uit Den
Haag die het erg goed met
Janmaat kan vinden en vele
malen als diens particulier
chauffeur fungeerde. Zijn opmars is ten koste gegaan van
vleriing, Giessen en de officiële oprichter van de Centrumpartij, de Amsterdammer
Brookman

Het is deze Broekman, die uit
angst z'n baan als hoogleraar
aan de Vrije Universiteit te verliezen ontkent officieel iets
met de partij te maken te hebben. Maar het is ook deze
Broekman die de bruine sentimenten onder de partij-aanhangers weer stevig oppoetst.
Volgens leden van de partij in
Amsterdam is hij druk bezig
om een jeugdafdeling van de
grond te krijgen. Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst
en Janmaat is door z'n pogingen de partij een „fatsoenlijk"
aanzien te geven niet populair
onder de jongeren.
De afdeling heeft de naam

Jonge Geuzen. Broekman: „Ik
vind de naam Jonge Geuzen
erg goed gevonden, die
spreekt me erg aan."
Vijf jonge Centrumpartij-leden
zijn in hun verlangen naar
meer actie al naar een kaderopleiding van de Viking-jeugd
in Duitsland geweest. Van 20
tot en met 23 mei oefenden
300 Viking-jongeren uit zes
Europese landen in een stuk
bos bij Pfungstadt niet alleen
in hardlopen, lange marsen,
maar ook in schieten. Onder
het toeziend oog van de
Duitse Vikingjeugdleider Wolfgang Narath en de Nederlandse Vikingjeugdleider Chris
Ouist werkten de vijf Centrumpartij-leden Bronk, Frisch.
Lentink, Hoogduin en Tuinstra
zich uit de naad. Op de slotdag marcheerden de vijf, ge-

stoken in het uniform met de
runerPttfarW mw~naar het
monument waar een bloemenhulde werd gebracht aan de
gevallen oorlogskameraden.

noemen. Vierling. Janmaats
fractiemedewerker in de Kamer zegt echter: „Als dit geld
inderdaad naar de Centrumpartij is gegaan, dan is het wel
in deprivé-zakken verdwenen.":

trumpartij en het verzoek om
geldelijke steun. De man achter deze nieuwe vondst zou
Vierling zijn. Hij doet er niet
moeilijk over. „Wat zou dat?
Vroeger kwam de pastoor

C*ntrump*rtfJ-toprfMlMn
r/hum»
Maar ook het hogere partijkader houdt wel van dit soort
bruine festiviteiten. Zo waren
Broekman en Janmaats Kamerassistent Vierling op 26
april twee van de bezoekers
van het zangfeest in Antwerpen, waar fascistische organisaties als de VMO, Voorpost
en dé Nederlandse en
Vlaamse Viking-jeugd acte de
présence gaven. Vierling geeft
dit ook toe maar zegt luchtig:
„Ik heb vooral naar een van
die jonge vaandeldragertjes
gekeken. Dus het is me ontgaan dat het zo'n fascistische
happening was. Nee, ik vind
het veel erger wat die Hennie,
die zanger van Doe Maar voor
zijn optreden zegt: „Wij zijn
niet rechts en wij zijn blij dat er
ocuine mensen m de zaal zitten." Dat vind ik nu erg. Dat
vind ik een verloochening van
je eigen cultuur. Nee, dat
zangfeest vond ik een verademing, even weg uit de discoterreur. En in Vlaanderen mag
je kennelijk nog wel nationalistische gevoelens hebben."
Het bezoek van Broekman en
Vwrling aan het Belgische fascistenfeest is maar een van de
voorbeelden, waaruit blijkt
hoezeer de belangen van de
Centrumpartij en kleine neonazistische groeperingen parallel lopen en met elkaar verstrengeld zijn.
Zo blijven er een paar honderd namen in hetzelfde circuit ronddraaien. Een van de
griezeligste clubjes is het consortium „De Levensboom"
van de weduwe van de gefusilleerde
oorlogsmisdadiger
Rost van Tonningen. Het giert
van de oud- en neo-nazi's die
elkaar op de joetfeesten in de
tuin van de hardleerse weduwe tegenkomen. Op het
laatste joelfeest op 26 juni
werd door een Volkskrantverslaggever ook Centrumpartijman Broekman gesignaleerd.

Igroopjo»
botrokkonUJ
bomaan»lagon
Brookman schepte al eerder
tegen partijgenoten op. dat de
weduwe de Centrumpartij met
enige tienduizenden guldens,
bestemd voor de vorming van
de jeugd, had gesteund. Zij
ontkent niet dat ze een financiële steun zou hebben gegeven, maar weigert bedragen te

Centrumpartij zoi
vl» Naonbout ht
PoMloroneomtt
button *pol
Een nog vreemdere zaak c
zich kort geleden voor. B
dit jaar royeerde de Ne
landse sectie van het E
pese Comité voor de Besc
ming van Zeehonden en
dere Pelsdieren haar voo
ter, de 74-jarige Frans Na
bout uit Amsterdam. Hij w
gezien als een man met g
verdiensten binnen de Die
bescherming, maar die
diensten moesten het ten
afleggen tegen zijn vert
denheid met de Centrumpi
Niet alleen publiceerde hi
verse artikelen in het Centr
partijblad Middenweg, n
hij zette in 1981 ook zijn hi
tekening onder de kies
voor de Centrumpartij in
sterdam. Bovendien stekk
voor om als z'n opvolge
benoemen drs. Alfred... \.

""'

ttds* er oo*
•ehMtn op Mpngnmmt «tart
Het moet Janmaat een doom
in het oog zijn. dat hij zo weinig grip heeft op z'n jeugdige
achterban, die door hun activiteiten afbreuk doen aan het
image dat hij zijn partij probeert te geven. Want behalve
dat er ongeveer tien lid van de
Vikingjeugd zijn, bestaan er
ook banden tussen jonge Centrumpartijleden en het Nationaal Jeugdfront van Martijn
Freling en Cees Ladestein en
ook met de Nederlandse afdeling van de Vlaamse fascistische beweging Voorpost.
Groeperingen, die nooit meer
dan vijftig, zestig leden tellen
maar helemaal niet ongevaarlijk zijn.
Zo hield de politie na de bomaanslag op het PSP-kantoor in
Tilburg huiszoeking bij M. F.
van het Nationaal Jeugdfront.
Na een soortgelijke aanslag
op het PSP-kantoor in Eindhoven werd de Amsterdammer
Anton Burgers aangehouden,
die onder de naam A. Burg als
afdelingssecretaris van de
Centrumpartij in Amsterdam
optreedt.
Nieuw initiatief in de hoofdstad Is het bezoeken van
slachtoffers van door buitenlanders gepleegde misdaden
met als doel het werven van
nieuwe leden voor de Cen-

ja. een Tijl UylenspM
streek," herinnert hij zich i
affaire die hij verder afdoe
een„jeugdzonde".

langs die mensen, nu bezoekt
de Centrumpartij hen. Wij mogen alleen nog niet de biecht
afnemen."
Maar minstens zo huiveringwekkend als de verbindingen met de obscure nazigroepjes in binnen- en buitenland is de poot die de Centrumpartij binnen de milieubeweging probeert te houden.
Vierlings machtsgroep binnen
de Ecologische Beweging (die
ijvert voor een beter milieu)
werd verijdeld. Niet alleen gebruikte hij de naam Ekologische Beweging om vergaderruimte voor de Centrumpartij
te huren, hij zette ook de naam
van de milieubeweging onder
een Centrumpartij-nota tegen
het ritueel slachten. Bovendien werd maar net verhinderd
dat een ton, dié bestemd was
voor het jubileum van de EB
naar de kas van de Centrumpartij werd overgeheveld. Dat
had kunnen lukken, omdat
voorzitter Bronk van de manifestatie van de Etotogische
Beweging waarvoor het geld
bestemd was tevens lid was
van de Centrumpartij.
Vierling hevelde al eens eerder een bedrag van f 23.000,over van de stichting Reinwater, waarin hij actief was. naar
een ander gironummer. „Ach

Neerebout ontkent deze
schuldigingen niet. „Ach.
Centrumpartij zet zich tent
ste in tegen het dierenleed
ze is erg sterk gekant te
het ritueel slachten." De
leek te zijn teruggekeerd
nen de pelsdieren-organist
Tot op 18 en 19 juni het Ei
pese Comité in vergade
bijeenkwam in Hotel Kont
Luxemburg.
Staande de vergadering w
besloten, dat niet Naereb
maar de hete Nederlandse
deling werd geroyeerd,
vendien kreeg Naerebout
opdracht om een comp
nieuwe Nederlandse afde
van de grond te krijgen. „
ongehoorde zaak." meent
Nederlandse bestuurslid
kemeijer, „vooral omdat
toch duidelijk hebben K
horen dat Naerebout innig
de Centrumpartij is vert
den."

Janmaat-advlosi
„Blijf lid van oud<

përti] of voronlglni

Het besluit van dat Europ
Comité is echter min
vreemd als je ziet dat in
bestuur van dat comité alle
mensen met nazi-verled
zitting hebben, zoals uit pu
caties in Luxemburgse d
bladen blijkt.
De laatste troef die de C
trumpartij in haar poging
expansie uitspeelt is het
vies aan haar leden om vo<
lid te blijven van hun oi
partij of omroep om daar

goed mogelijk te kunnen infiltreren. Hans Uzerdraat uit Amsterdam is bijvoorbeeld nog
steeds lid van D'66, terwijl hij
een trouw bezoeker is van alle
Centrumpartij-bijeenkomsten.
En zo zijn ir. AltXas en drie medeleden van de Centrumpartij
nog immer lid van de beweging „Referendum Ja", waar
ook de Rotterdamse hoogleraar Couwenberg en ex-DS70
Kamerlid Ruud Nijhoff deel
van uitmaken, om maar enkelen te noemen.
Via de riolen van de Nederlandse samenleving probeert
de Centrumpartij vaste voet in
het politieke en maatschappelijk bestel te krijgen. Vaak met
dubbele tong en onder valse
vlag. En die partij zou een
tweede zetel in het parlement
moeten krijgen. Eigenlijk geert
de praatzieke Vierling het slotargument waarom dit niet mag
gebeuren. „De Centrumpartij
eng? Hoe kom je erbij? We
hebben in de Centrumpartij
niet genoeg kwaliteit om echt
eng te zijn."«c

«.S. HM MM

Zo adverteert /ief
„Consortium De
Levensboom" in
tasntlische bladen
in binnen-en
buitenland.

Dit is mevrouw Rost van Tonningen, de weduwe vaneen
der belangrijkste NSB+rs in
dit land. Zq$taat in Oe deuropening van haar kapitale viUa
Ben Trovato in Vetp. Daar komen elke eerste zondag van
de maand de leden van het
„ Consortium De Levensboom" bijeen. Dit geheimzinnig consortium bestaat uit
NSB-ers, SS+rs en andere nazi-sympathisanten en heelt tot
doel de nattonaal-socialistische gedachten levend te
houden en verder te verspreiden.
Van dat consortium maken
deel uit: mr. A. Wotthuis in de
jaren vijftig oprichter van de
verboden Neo Nazi Partij Nederland, de NSB-er Kruis van
de Noorderbond. ex-NSB-burgemeester Zeilmaker, de al
voor het verspreiden van nazitectuur veroordeelde Valkenburgse boekhandelaar De
Beukelaar en zijn vrouw, Ud
van de Nederlandse Volks
Unie en Vikinojeugdbestuurder C. van Rijn. mevrouw WH
JansenendeexNVU-ers
Heringa en mr. P. Landwear.
die ook als notulist van de vergaderingen optreedt
Landweer bevestigt: „Het is
juist dat er ook in de tuin van
de villa in Vetp door het consortium foeHeesten worden
georganiseerd, waar Vlaamse
en Duitse vrienden komen."
Bij het laatste joeHeest werd
door een Volkskrant-verslaggever ook Brookman gesignaleerd. Brookman zou volgens
de in ons bezit zijnde notulen
ook een lezing over de Centrumpartij in Velp hebben gehouden.
Mevrouw Rost van Tonningen
is in fascistisch Vlaanderen op
haar beurt een veelgevraagd
spreekster. „Zij geeft ook geld
aan VHongjeugd en Nederlandse Volks Unie.'eJdus
NVU-aecretaris WoUnk.
AHesomdenationaal-eocialistieche ideeën verder te laten
leven, want schrijft de weduwe
niet zelf in Beuemschatt. een
half Duits, half Nederlands ruh
zt-tijdscririftje: „Jeugd, neem
ons lichten laat het in jullie
handen uitgroeien tot een
grote vlam. Heil!"

DatdeUeme
groepjes to
Mngjeugd,fetto-

slag ophet PSP'

en ook de jeugdatdoUng ven de
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Congres Viking-Jeu^d

Op 15 oktober j.l. werd het congres van de Viking-Jeugd gehouden
•
Aanwezig waren o.a.:

De bijeenkomst werd geopend door
, die iedereen welkom hefibtt
en vervolgens een inleiding hield.
Hierbij vestigde hij de aandacht op het f e i t , dat op die avond
aanwezige personen deel uitmaken van een geselecteerde groep,
die in de naa .ste toekomst' het kader zullen gaan vormen van de V
king-Jeugd.
Vervolgens sprak
over de huidige ontwikkelingen binnen de
Viking-Jeugd. Dit deed hij door eerst zijn kritiek te uiten op de
NVU en het N J F . Met name werd genoemd Johann G.Glimmerveen
die zich in een artikel in het blad "Wij Nederland" op negatieve
wijze had uitgelaten over de Viking'Jeugd en mevr. Rost van Tonningen-Heubel
benadrukte nogmaals, dat -in tegenstelling tot de N V U / N J F
de Viking-Jeugd een legale organisatie is met goedgekeurde statuten .
De zaken binnen de Viking-Jeugd gaan zeer voorspoedig. In hetjas
1983 is het tot op heden rustig geweest rond de Viking-Jeugd, de
dit moet men zien als de stilte voor de storm. Dit jaar is er
vooral aandacht besteed aan de samenstelling van een goed bes t u u r , een goed kader en een goede financiële basis. Thans zijn
deze zaken allemaal goed geregeld en de Viking-Jeugd is nu dan
ook financieel sterker dan de N V Ü / N J F . Het jaar 1984 zal nu dan
ook het "aktiejaar" worden van de Viking-Jeugd. Tedere maand zu3
len er acties plaats vinden c . q . bijeenkomsten worden georganisee
Tevens zal men overgaan tot het houden van kampen. Nadere bijzonc
heden hieromtrent zullen bekend gemaakt worden in de eerstvolger
de uitgave van het blad "De V i k i n g e r " .
V o o r t s zal men overgaan tot de invoering van het dragen van een
n i f o r m . Men zal namelijk ook in u n i f o r m de straat op gaan en niel
zoals tot op heden gebruikelijk was, het uniform schuil laten gaï
onder een overjas, etc.
zou bezig zijn met de oprichting
van een muziekkapel.
200 A 03

1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. l

Blp6}WHWf./inf. rapport nr.

(2)

In verband met de goede ontwikkelingen was het ook noodzakelijk
geweest een 2e bondsleider aan te stellen. Deze functie zal
worden bekleed door
. Bij afwezigheid van
zullen de
zaken door hem worden waargenomen.
Na deze inleiding werd er een videofilm getoond van het dit jaar
met Pinksteren georganiseerde Viking-Jeugd Pinksterkamp, dat gehouden werd te Duitsland.

Vervolgens ging men over tot de officiële introduktie van
als 2e bondsleider.
hield hierbij een korte toespraak, waarin hij ondermeer iets
vertelde over het interviej/w, dat hem en
onlangs werd afgenomen door medewerkers van een universiteit te Amsterdam, waar
van ene d r s .
" deel uit zou maken. Het was een zeer goe^J
1 n te rvi e-y v> geworden, dat waarschijnlijk gevolgd zal worden door nog
een interviej/w.
had een positieve en onafhankelijke indruk
gemaakt.
Van het rapport, dat door
zal worden opgemaakt zal deze ee
a f s c h r i f t doen toekomen aan de Vil'ir;g--. T '.- > .u t iü. Tevens zal er misschien nog een boek worden geschreven over de Viking-Jeugd.
Na de toespraak van
bestond er dé gelegenheid om zich kame
raad schappelijk met elkaar te onderhouden.
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Broederschap notarissen:"Dit hle net wfize moatten"
.
?D*t Viking-jongeren graag
^ 'provoceren ' met rune•tekent, dat n zich in btv 'tlompte kiaierf laten op.«Jütioi door oud-nazi'» dk
W%5dxfcfijk de erkenning
en waardering geven dk xe
op ten .ponuli manior in
2«Jdeac«>«iMlKhoppQ niet
krijten, dat ze vervolgen»

Hand e n ^ i i s t e n van notaris
voof fascistische jeugdbeweging SfifeSS
•
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anti-raicnwn hebben daar ervariag mee - of ah dt media,
ab dk bel dr anoke-waard
UHdeanrair» wona weldm-

BondtlciaoT ka* bUvoorbedd

nur ook niet te beroerd
jfcaa «nQkfMdtten nut
Jürt wvèa te bcdrriyn»»»
Dat dat alk» gebeurt,
daai de dag in Frfc»land dal ia geen ntauw». Antitodttiich Friesland verwonden zkh er nauwdiik»
' Mwr dat er keurig opgemaakte (tatuten van de
Viking-Jeugdbij de Kamer
van Koophandel Ier Inzage
Hggen - «hof het om een
korlbarvennigug gaaKD dat nl bU veel antifa•dtteo verbazing eb-verontwaardigiiig oproepen.

hoon kd ook. «iaat In dt «uWin: "AcÜYfteiUa voor jo*gco» ea mriije» dkoen ia begacheidM' pkM» K
," Het h da> ook Icgtach dat ardkel Je «ermeUl:
De owbjoiWdiMr" - de Stt Maattf AntUhu *
>k AaMeidam • "retorMr 4e BondileJder.*
MitehjM lot e* met
jaar toooten de lootaumde Vttta»-proef atltf
OM. Die boo* ta dat OMO btt

De maa dh de Mtatai öpnaaktt voor dt Viktat-Jeufd
b A<*t

ragak cornet nott kunnen
ktpakkoi «a dat mm "keniüi
van dt BM aemU afge(du, kenm» van jdgH ea dt
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"HMm. Mi >Mnnri oef*»
voor ntf.
«oMrii «r tuut-

klaarden bfj dem akte op u
«a* Ar Mnrfnr, ttoringi/onderhoudimo- richten at
vcfealgbu
wonendc nleur. wonende Ie Leeuwar- "Vlklog-Jeugd.
- , voDutrauwe
,
r jeandbewegmg
le Amaerdam en 21 de heer den. De comparanten ver- neardmaete
Nederland (...)". Ak «tel

ANDERE AUTO KOPEN?
GRATIS INFORMATIE
over het hel« auto-aanbod van ö» noord*Kjke
Bovag-Autobadrijvon op Mn talafoonnummer

BEL DATACAR 05920-47877
REGIONALE OCCASION-TELEFOON
kantoor ooen maandag t/m vrijdag 9.0O-17.30
u'jr ;-t«rriag 9.00-1 2.30 uur

Zo bcgkwen de «Muien van
de Viking-Jcugd. dk gedepoaeerd zijn bij de Kamer van
Koophandel in Leeuwarden.
Men «w verwachten dal bij
ledere democraat dk ie keu en dM kan, re «aan op microfilm en kunnen daar ingekeken worden - een lampje eaat
branden bij hel lezen van
lekilen als:
"Hel zin".fbceW van de

Nord en Pa» dt Catatt)." Ook
hel "houden van een Idclïi Jiiin^- II r i n n de
proef. En tèaatooe dt wai
vreemd geformulecide verpücblmg
"beaMwoonHnt
van de vraag vae, om bepaald
verkeentekeii" (dal leken
met dk arm tchuin
omhooff).
Ook uaantadc aoukn alk
nMaordeo vermeld ma de b||beharende venknekn. variërend van een "gouden" fluitkoord voor de Bonddeider lot
een korenbbww nuhkoord
vooreen vaandrig.

Vtklaa-Jeugd h dt adelaar dk
uk de ton opHljat. Daarnaast
ttadt
•raagt dt vikmjeagd ak ztanebceld van ordening de
Odabunt." (Ook gebruikt Over d» doihulangen van de
door dt Nederhmdie Votktu- VUdng-Jeugd verwijzen de
nk en door Nieuwe Revue Matucen naar de brochure
jMMmrhiamn •!• ^fM Jh^VM«
"Vtklng-Jcugd, Mee ea vormknus m« X-bem).
geving". Duidelijk radDbcne
Pagina twee der «auten ver- en/of rMcotbche bedoeHngen
«ch»n ook enbjedukklUkheid blijken uu dt Maluten niet. Noiari» Auke Dijknn heeA
over de aard vin de Vikina- De Vlking-Jeiiad zal er ook het ahemaal aangehoord, beJeugd: Onder "Idee en wel voor waken dk officieel fin IM2. Hij heell hel «en»
Taak" «aal: "Het zwaarte- op papier ie zeilen. Daar teerd. vervotatm opdracht gepuni ngt op irekiochicn en komi men enkel achter door aeven 'l uit Ie Ivqen. en loen
kamn(...) op het siakn van geconfronteerd Ie worden mei
het üdianm, op verdere de Khanddaden van dete
tCCSICÜilll' O' 'niVkcli!^ CO <-lclub. persoonlijk - en Friete
V«»..i„
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Viking-jeugd
II

de bcroi Dubt en Van der
Mniloi voor de tweede keer
bij hem kwamen, hebben K
tam budtekeniai «oei. De
nourif plaatste dauïuuul zijn
stempel. Dood(ewoon. De
keien Qubt en Van der Meulea konden vervolgeiu naar de
Kamer van Koophandel en
vanaf dal moment wat de
Viking-Jeugd een offidek. Iegak vcren)ffint.
We zijn üuiddeb twee jaar
later. Het radane Ujkt toe ie
nemen, de CP wint terrein.
Niettemin, notaris Dijkstra
vraagt dek ar waar De NIJe
ziek nee bemoeit ab ken
wordt voorgelegd hoe het mogelijk b dat Wj Iemand dk de
oorlot heeft meefemaakl
teen lampje tut branden ab
Ml teen: "Odal-rune",
"voikttrouw" en "het «alen
VU Ml DChaUIH

.

"Hoeta." zegt Wj, abof hij
vaa hel fatcbme geen kwaad
weel. "dan moaile jo my mar
lendk wal dal n. in Odal' rune. Ik wil il nel. Der binne
' ta'n «oad rune-tekem. En
rol»«rou? ElUenien tü wol
foll -rou wtae. oT net, dat
most eki aeb wkte. En as K il
lichaam tule wolk. dal b ek
harsaak."

Puat, rit

Mykl

net

ddük

l'e

statuten." Dal ma( co zijn.
maar een tdcfoonlje met een

auMascfcme eomilee of met
de Anne Frank Stichting, en
h|j had toch kunnen horen

met wat voor louche dub Mj
om de tafel zal?
Dijkstra: "Ja, mar dy minsken bmne nauurlik partijdig

dns der ha'k neal mei te krfl-

en. Dy U» binne hjlr op

Wjin."
"Mar bia jo des dan nel op
tsjinl"

"Ja goed, m*rarl)ofOfrdtt
Ik dtrof Uit* Mi. Dat doekt
net ia de snak."
"Mar jo bm der Md dudKk
Dijkstra nat dal net rijn ank
is, en daar beeft akmand verder iets mee te maken.
Maar Mj heeft toch wd eens
VUI OUlHtncWCCII (EnOOVOi CH

hu weel tcch ook dat er verbindingen lopen tussen de
MVU en de Vlking-Jcugd?
Dijkstra zegt daar niets vanaf
te weten, bovendien kaa hel
hem ook niets schelen.
"Mar as der no moara In dodlik faksbtyske orgaobaasje bjr
jo komt, soene jo dan ek de
statuten
foar
karren
mdnk?"
"Dat wk ik net," «Mwoordl
de notaris, "dan tot'k ttra
Mtfem motttt aft dn nul of
**/."

De notaris moet eerst —g—
DE notaris wijn op lijn ver- of ntcbmc mn| of niet...
JHlwoorddljkhdd: Mj noen Aan kei ebtd van bet tdeer alken maar op Ie lellen dal foongecprak zegt hij nog:
er niet» m de statuten «aal dat "Wat nk ft der dan ow
in strijd ii met de openbare dwaan monimi."
orde, en verder beeft hi) ner- Wdgaren met dk kt! m me M
tent mee te maken. Punt, vh.
Later geeft Mj toe dal hij bij Daar b de notaris hd niet me*
nel kzen van de stunten wel eens: "As justyik dfaac khjb
even aan overeenkomsten met nd untbyM. dan kk U nd op
nazi-organiuties heeft ge- myn wd om der wal oaa u
dacht, maar - alweer "Dal dwaan. Dat maat men via de
docht er Herders nel t», want regering yn Den Haag otnsnije, mar ad via my."
"Mar jo nawwe doekt jo eigen feranlwunkUkhdd? Jo
binne docht democraat?"
"Nou. oer jtfde» mtottm ooi
•t wtu. mar dat docht der
fierder nd ta, dat hal der neal
md te krijen."
VcrbMgd

deNije

apitMM. MM^M.LM*
Du ü «MJMajku £

De notaris heeft nergens wal
mee te maken, vangt rijn
gdd. geeft de VikingvcnegenwoonNgen de hand
en watt dk vervolgens in onschuld. Md de statuten in de
hand b de inschrijving bij de
Kamer van Koophandd voor
de Viking-Jeugd verder louter
een fonmwtdt. Hoeveel onwettige methoden de groep
ook hanteert, voor de wet is
tij vanaf dal moment een legale organbalk.
Bij de Kamer van Koophandd

Gas
TOTT * Wit l*Mn«w*l. Dat*
.
af» «M MHMM. ttmn KMff. l+mm

*»-«

ük SkanlerUn i» besykk, de
minsken md in minimumynkontmen wal te sparjen. Foarige wike longeradd. 26 jannewaris, hal de gemcenterk in
üutcl oannommen fan il
PvdA-rinldid J. Limburg.
dy'l in Dndersyk wol nci de
mooglikheden de 'echie sosiale minima' te mijen.
Hy wol dal op Iwa wizen: jou
dizze minsken 200 kub gas
yn'l jier fergees en: mdlsje in
regeÜRg. dal hj« net aHei wat
de cficr htnne yn'i beidjen.
nacli hetclk niooilc. 'Kwijl-

ts oe reactie totaal anoers aan
hd bolle "wal haw ik der md
te krijen" van notaris
Dijkstra.
De heer D.P. Ktittr ntytn
verbaasd en enigszins geschrokken ab Wj hoort dat de
Viking-Jeugd bij de Kamer
van Koophandd staat ingeschreven: "Oja. b dat zo?"
Navraag kert hem dat dal kv

roepen, out wn» w guur met,
en het kek me correct u dal te
venenen. Ik hoop zo ook de
indruk weg te nemen dm dk
zaak Kier wat al te gemakkelijk b behandeld."
De heer O.O. JMmai van de
Broederschap van Notaris»»,
ring Leeuwarden, bevestigt
dat de Bi eederschap van oorded b dat een gepasseerde ac-

"Ik had dk graag willen we- Dd is de zuiver juridische
ten, want ik sla sterk afwij- kant. Maar voor hd overige b
zend tegenover dtt soort groe- de Broederschap van mening
pen." zegt hij. Overigens had du de tot wi de ratingde Kamer vaa Koophandd
niets tegen de inschrijving Mtf IMOfM J*fffr***f*
kunnen doen, zegt de beer "Ab je ziet wal er in de acte
Keizer, tenzij de vereniging in staat, de passages over
strijd md de wei b. Zoab ge- voNtstrouwhdd en rundezegd. dd b lik de gedeponeer- kens. en bovendien kest hoe
de statuten nkt op w maken. de VIkmg-Jcugd b opgeDaarmee b voor de Kamer bouwd, dan zk je een duidevan Koophandel hd verhaal njke lijn dk hel inneringca
oproept aan hd verleden,"
uk.
Op zich vindt hij hd ook te- zegt de heer Jdsma. "en ab je
recht dat hd wd of nkl ta- daarbij dan betrekt wat er
over de Viking- Jeugd bekend
nkt afhangt van de anti- b. dan zeggen wij: dk hk nd
fascistische gezindheid van de wtzc moatten. De Broederschap b van mening dat ka
ambtenaren, dk de wet naar
hun beneven zouden kunnen notariaat zkk ten aanzien vaa
•inleggen. "Wat de bestrijding van dit soort groepen be- ImiahniiltaMlt
_.
iCTUgnowocna
man
treft ben Ikvan mening dal opsteken."
hd zelf reinigt nd vermogen De Broederschap tikt hiermee
van de democratie ta de de- oud-collega Dijkstra op de
mocratk zdf mod liggen. Hd vingen, en baar standpunt
enige wal Ik m dk soort geval- staal haaks op hd formele gelen kan doen. omdat ik uitdn- draai van o-coOcgs Dijkstra:
drüjk verantwoordelijk ben "Ik md myn Isjbttco nd lens
voor deze Inschrijvingen, b wegerje. dat ztid yn'e wal."
imjn functie neerleggen. Ab De heer Jdsma geeft de fddingen me cdu tegen de borst ten: "Ab een notaris van oorstuiten zal ik dat ook doen." ded b dat een vereniging kanDe heer Keizer veronlschul- ddt In strijd md de wel of de
dlgl zkh nogmaab voor hd goede zeden, dan kan hij wdfeit dal hij niets van de hv garen zijn dienden Ie verletchrijvhg van de Viking- nen." Uk hd voorgaande
Jeugd afwist: "Nogmaals: hd blaak al dal de Broederschap
van oorded b dat Dijkstra dal
maar hd verontrust me toch had moeten doen. De VikingJeugd had vervolgens een kort
dat we toch wd beduchter op geding tegen de notaris kundk soort zaken moeten zijn, nen aanspannen. Misschien
zou de rechter oordelen dal er
De volgende dag bek Keizer •M« luriiÜKhe muMten zltn
terug md de boodschap dal om de Viking- Jeugd notariële
nrt

toch minder "m«er • beeft gewas: "Ik heb direct contact
opgenomen md de mensen
dk de zaak behandeld hebben, en er blijkt toch wd goed
ovcnCgf ie zijn (cwccst over
deze zaak. Wam inschrijving
van de Viktog-Jeugd Kd ook
mijn medewerkers nkl onberoerd.
Dk nethen contact opgenomen met de Broederschap van
Notarissen om te overleggen
hoe men hier mee aan moest.
Toen bleek dal de norm was,
dal ab statuten bij een notaris
gepasseerd zijn, des» gehNghdd bezitten. Ab de notaris
dus had gezegd: ik verdom
het. dan was dk nkl gebeurd.
Maar nogmaab: het heeft hkr
cx>k bepaalde gevoelen, opgeng- hjk dat.
It kolkezk fan B4W hal tasein, dat der in Ondersyk
komt nd de rerskilknde
mooglikheden om de foarsidkn fan de hear Lkmhurg ut te
Tieren. Il kin ransels wèze. dal
B*W by dniskbeslüi foarslen, dal der gjin mooglikheden htnne. de 'echte soxialc
minima' ie mijen. Dal «K dan
rykwoh yn strild wize md wal
yn ferikate oane gemeenten
dien wurdl, lykas Opslertin.
Hearrenfean en Ljouwen, h
is noch net bekend, wannear'l
foarnd fan B4W yn de geinemlcrie oan de oardcr
komt. /g.vd.m.

i r r v-|s
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Luchtje

Men kon de afgelopen week
geen krant openslaan of de renaar bedorven garnalrn.
Woontvoei Jers van kd Productschap voor
Visserijproducten,
tiMltMcrmrii
Ploeg m hd trio dirtctewe»
HftptOtf g» K V UWCn ItMflIfC

pagina md verboden, vermjdering en verkotgenbekl
Over de zaak md de besmette
scaaaUkrtks.
Vooral bij HdpkMg BV nep
een horde journaisnn ra fotognfea da deuren vun de
knelctlcn dut om de garnaknkwestk tol op de zeeto
dem uk Ie zoeken. Hd voorzdfi voor hd «ent m haar
Dk o» maar vooral Juidsujk'
Ie maken, dat nkt c(/ hd waren gtnecil db de biimtlit
garnaknukBanglaDeslihadkummsn aa vingars tekort e»
ie wijzen op de fmaariHi
schade db hen door da garaakn affaire b berokkend.
M Mt t|MrwW VMI 4C MnMH
WUCf èta ftXMpflK liinifMMCK

buücii adiot biwf <• miim
ttjki HU het woofd is *-*-

men. Toch zijn de gamaknvozen jubt de mensen dk
(met hun gtdnnen) direct af.
hankdijk zijn van de garnaal.
Cor Zttfnrw, visser uk Dokkum en tevens voorzitter van
de Visserij Vereniging "Hulp
m Nood" te Lauwersoog.
vreed dat vooral de garnaknvbsen het dachtoffer zullen
werden van de gamalenkwestk. Volgens hem zuHen
de effecten hiervan nog ved
langer dom «eiken dan bijvoorbeeld md de beruchte
Iglo-affaire. "In ons geval b
er geen aberuaikf." aldus
ZifUra, "ab er geen kandd
en geen consumnik b. Ugi de
garnaJenvbsenj op z'n gat."
Intussen dbcinattren de vissers In de haven van Lauwerttn van hen liggen de zaken
duktdijk: "Ik heb gehoord
dd er JnUsaen al weer overleg
b gcweed lusecn regering en
de gamaknhandelaren om de
kwastlt ook Inuncstd goed
op n Intsia HrzaldÉMOok
imrouen voor dk bedrijven."
Voor nc vbean vtrwadn Mi
"Aca. we nebben akljd d aan
kd kortste dnd gurokkea, en
dd zal ook au wd weer kd
geval djn.-IZ-n couVga's
knlkkeu Indimmsnd en
wachten griaten af wal de toekomst hea cd arengm.

dkmten te weigeren, dat b
beul mogelijk. Maar notaris
Dijkstra had dan tenminste
fctt laten blijken van antifascistische gezindheid.
Hd waarschuwende gedicht
dat Freark Dam schreef voor
"Tusken goed ea kwea" ld
gelegenheid van de 25-ste herdenking van de bevrijding,
was aan hel eind van db anikd dan nkl nodig gewecsi:

. a f rijkat. .
?
De miialu jnfe klat «to» aW
dfndrtuwe
Deftrljt grim oer na»m onir m barbmrij.
Mm aosMH AMW. oónwu
nockhwtt. WfduttoptKIHr
W.
Mm tOra WK* 6M«V of ffg«n sMUrr poVIr,
TomUt n dmnnru. Hwawü
rOOr
De aula dm jm'r flrrlr wol
foorhy'
Wmlrtw dr mortt/, V rvjtfoer
«i de Isorthnlliettt.
SM nel dr hoop op ti dy nare» vetirti.
balletcentrum
WanlrHti dr trrchir sr*/rr de
roRtttw
„Studio Druifstreek';
Wonlrou il u*(foarm: Aerai
wurdl der stellen!
eeteafé„Het Leven1:
druifstreek 57 Leeuwarden.

1714112

!>» — .v-»**

BVB tel
..%v-.,;...^ V>neenjenaer
'(...> .de skinhead (kaalhoofd),„
•.-~- T—' verslaggevers'-«•••'—"
was -In- augustus -vorig jaar \k aanwesirblj hét neerst»>!
AMSTERDAM - De BIn• nenlandsë{Veiligheidsdienst T • -ken -van- de K-jarlge 'Anti-,
(BVD) let:scherp óp het Na- T . llaanse. Jongen Kerwin Duintlonale Jetigdfront en dé VI- • -meijw.'.:-. > : . • ' • • • • " --:- J |
.Skinhead Nico B. (M»f dte
klng Jengd u de mishahde*
ling In Amsterdam-van; een . dece/moord hééft bekend; Is?
een goede bekende van Van8
41-Jarlge In Cürtfcao geboren man. ,.- _> ^ . i>.
» • ! • . . . der' U De,polltle heeft nlet^
kunnen 'bewijzen.' dat de 3
. De: belangstelling1 va* !d'é
laatstgétaoèmde. rtedepUch-S
BVD voor beide organisaties
tig la. geweest aan de moord ;
Is gegroeid narde arrestatie
opKerwinDuinmelJer. .i / .<
van de Ift-Jarige J. van V. en, .
:
',T> ' ' - ,
'' !<*•,
.
>»4< '•:, ,
r>f *. ..; ••*», • *
dé Wjarlge r.B. van d«r;U
\e
«
Beide Amsterdammers mis- '
;- Het..trê«ëh tussen d« 41-Jahandelden». ,het, .afgelopen
weekeinde zonder enige aan- ••' nge in Cura^ao<^ geboren'
man én de twee» skinheads *
leiding de kleurling. De man
kreeg : bovendien.', één j serie ~ ' gebeurde bhverwachtfl op
_
discriminerende; én' racisti- .,, het trottoir van het Dan
De jongens reden op een
sche, kretei» naar: het jhoöfd
brommer • voorbij toen een
geslingerd:
, .• . 1 !
„van hen de nietsvermoeden-;
/ dé man in het' gezicht begon'
\e slaan. De onmiddellijk ge^
_.Dehogelijk verbaasde.Jon- / waarschuwde politie kon bel-,
gelui,—• „onzin om ons voor , *. de Jongens op de Nieuwe^"
het slaan Van een tukker op ' ' «IJds Voorburgwal arrestete pakken"1.— verklaarden,' .-ren.
. * • . . . • _ / , - '.
tijdens de;' verhoren onomOmlerweg in de politieauto*
wonden over ;hun' sympathie / hielden 'de jdngent.nlet opN
•en-icontacten met Viking
mét het uitslaan,van.diaterfe
Jeugd, .«n-' hét. Nationale
minerende wartaal Tijdend
JeugdffSnt. Van V., eb Van., .-.hun voorgeleiding, aan- een»
der; U. xijn na de verhoren . -•hulpofficier -van .justitie»
naar: hul» gestuurdw Dé poli-1 , bracht Van'der L. dé Hltletv
.tie,kon het „dub niet 'lattgef
groet en Hèp-.JHeg heil*.
vasthouden. ,^>x - . .
Vervolgens hleveü de' JöhV,
' Vafivder W«éh zogenmamgens een Duits SA-lled aan.( V
v

ISOLATIt

NOTARISHE'.PT NEO S

IN OPSPRAAK)

en dan wordt oogenomen in een psychiM werkordeo Isoleren vul dt Cliënatrisch t lekenhuls. Haar., de hulp die
tenbond, d* organisatie vul klienten
hij daar krijgt bestaat hierin, dat
•n ex-klienten vmn d* aeestelUke
man door allerlei disciplinaire maatoezondheidszora heeft ««n onderzoek
regelen en 'therapieën" zijn/haar elingesteld nMir het gebruik van isolende en eenzaamheid vergroot.
leercellen In de psychiatrische inIn plaats van hst noodzakelijke brood
richtingen In Koord-Holland.
van de menselijkheid ontvangt de
Het oonsloten zitten in «en isoleer"patiënt* de stenen van een harteloze
«1 heeft altild schsdelljke ,some
en 'kwaal-wetenschappelijke therapie,
zelfs rampzalige gevolgen voer degene
sent de werkgroep.
dl* het overkomt. Boewei het afschaf
In isoleercellen worden mensen gebrofen van isoleercellen In psychiaken. Sommige slachtoffers, die in het
trisch» inrichtingen voor d* hand
boek aan het woord komen, verklaarden
Hot. "is'het onder d* huidige omstandat zij oas na vals jaren over hun
dioheéen onmogelijk, omdat isoleren
weienlUk is voor het functioneren van afschuwelijke ervaringen konden schrijven of praten, en dan nog zeer moeizaam.
—inrichtinoen. De eis tot het afschaftn van isoleercellen houdt de eis in
Bet isoleren is in opspraak, met wordt
ot afschaffen van osvchiatrische intoegepast In klnderbsseharmlngstehulzen,
richtinoer..
in gevangenissen, zwakzinnigen-Inrichtingen .kazernes, psychiatrische
De resultsten van hun onderzoek zHn
io»«i]bllceerd in het zojuist verschenen
inrichtingen. Inrichtingen die bekend
*Stenen voor Brood",
staan als Totale Instituties'.
Ce cel is een onvermijdelijk deel van
h. ooek bevat o.a.vele brieven van
mensen die d* isoleerfolter aan den
dese instellingen van macht en onderIi1ve hebben ondervonden. 011 deze brie- drukking.
ven blijkt dat da psychiatrische inover het effect van het isoleren op de
richting zo ongeveer de slechts denkslachtoffers is tot nu toe weinig
oeDublioeerd, en nog minder daarover
bare omgeving is voor wat meestal da
Psychiatrische patiënt genoemd wordt,
gezien van uit het standpunt van ds
terwijl de aamenstsllers van bet boek
slachtoffers zelf!
liever de term "hulpvrager* of "cliënt* Beel wat ellende en inden
gebruiken. Deze hulpvraqer is iemand
d* buitenwereld niets vermoedt, kt» je
die mtt haar of ziln problemen niet
lezen in *STenen en Brood", waarin ds
meer terecht kan in de maatschappij
slachtoffers voor het eerst syatema-

tisch aan het woord» komen.
Van maandag 13 t/m saterdso 18 februa
wordt de Meek van ds Psychiatrie gehouden OD verschillende plaatsen in
Nederland. In deze week zal een bus
•ds Cek-Exprei* door het hele land
rijden, met aan boord o.a. een video,
een tentoonstelling en een heleboel
inrormatiemaurlul. Ook zijn er een
aantal verschillend» mensen in de bus
die informatie kunnen geven over
ds elientcnbeweging. Ter afsluiting
van de week wordt het BKEIHGEIN-feitlval gehouden in Utrecht, waar allerlei groepen op treden, het nieuwe
boek qecrmeenteerd wordt en ono.20
organisaties zich sullen presentaren,
voor meer infoiHerkgroep Isoleer van
de cliëntenbond, p/a H. Maarachalkerw*erd,«sst*rstx.203', 1015MC A*DAM.
tal. 020-24«m?.
•ticntlna week ven de Psvchlatrie.
postbus SSM, 1007 M A"DMI. tel.
020-I27SS2.

(b)

RECTIFICATIE

In Bluf l 104 stond in een intervlew met het NDHG het zinnetje: "Daar
naast c*ldt er een verordening waarmee mensen voor 48 uur de toecanc tot
het gebied rond de Zeedijk ontzegd
kan worden." Zo erg is het (nog)
niet. 48 uur moet 8 uur zijn.

1

De pms gepensioneerde notaris A Dijkstra uit Leeuwarden heeft van de Vikingjeugd een officiële
vereniging
gemaakt. Door statuten goed te keuren
en de etoottroep van Vollksunle en
Centrumpartij In te eehrijven bij d*
Kamer van Koophandel. Zo onthult de
onafhankelijke frieee weekkrent De
Nlje uit Leeuwarden. Zoals bekend organiseert de Vlkingjeugd knokploegen
en oefenkampen, ook in de bossen rond
Drachten. Uit de statuten blijkt nu
wie die klup sturen. De mmstii damse
geaehiedenlaleraar Jan Wille* van
der Heulen ia voorzitter en secretarie is onterhouasmonteur Christlamn
Quist uit Leeuwarden. Als embleem
een adelaar die uit de zon opstijgt en een odalrune. Het weekblad
nieuwe Kevu heeft dat runeteken eena
als: een hakenkruis met
Om het llcheam te harden'
houden de -Uuodfsscisten kampen onder
-treng bevel van een bondsleider.
Faacistiese meisjes mogen dan paddestoelen detamlneren. Neisjtaleidster
is de 56-jarig» Maaike «rnoldina de
Vos, ook uit Amsterdam. Zij leert de
meisjes rugzakken pakken en 'korrekt'
telefoneren'.

WIE EN WAT IS DE VIKIKGJEUGD?

Afgelopen weekend kreeg U een pamflet van de Vikingjeugd in de brievenbus. Op het eerste gezicht lijkt dit een Jongerenbeweging die veel
over heeft voor sport en andere aktiviteiten. Echter, er zit een adder onder het gras.
De Viking jeugd is een jeugdbeweging die nauw samenwerkt met de Nederlandse Volks Unie (N.V.Ü.). De Vikingjeugd heeft zijn afvaardiging
in het bestuur van de N. V. U.
De Nederlandse Volks Unie staat onder leiding van de heer Glimmerveen
en deze partij is verboden in Nederland om de volgende redenen:
-De N. V. U. is de meest openlijke neo-nazistische partij in Nederland
-Zij zet mensen openlijk op tot haat tegenover buitenlanders, joden enz.
-Zij lokt regelmatig rellen uit om hun fascistische uitgangspunten
kenbaar te maken
- Glimmerveen werd herhaaldelijk veroordeeld door de rechter vanwege
zijn fascistische en racistische uitlatingen
De Vikingjeugd werd opgericht in 1973. Jongeren wordt in deze beweging
geleerd tegen 'rasvermenging' te zijn. Een blank ras, blauwe ogen
en blond haar is het ideaalbeeld. Op een van beide pamfletten die verspreid zijn stonden foto's die dit beeld bevestigen.
De beweging hecht veel waarde aan het uniform, gezag (leiderschap)
en liefde voor de vrije natuur. Ook hecht zij veel waarde aan 'Volk en
Vaderland ' .
Echter, onder het mom van liefde voor de natuur en andere karaktertrekken trainen ouderen jongeren tot een fanatisme voor een blank,
zuiver ras. Jongeren worden opgeleid tot een goed getrainde fascistische knokploeg die onder meer in het nieuws kwam in 1979. Er werd toen
'geoefend ' in de bossen van Soestduinen. Zwaaiend met hakenkruisvlaggen
en onder het brengen van de Hitlergroet werden fascistische en antisemitische liederen gezongen. Hoe misleidend en onschuldig zo 'n pamflet, van de Vikingjeugd toch kan overkomen.
Wij willen U erop wijzen dat wanneer U een pamflet in de bus heeft gekregen U dit kunt melden bij de politie in Amersfoort. Hoe meer mensen
reageren, hoe duidelijker het is dat er iets tegen gedaan moet worden.
U meer informatie over hoe wij dit opkomend racisme en fascisme een halt toe willen roepen, kunt U ons een
briefje schrijven:
Anti-fascisme Komitee Amersfoort
(APK A)
Postbus 258
3800 AG Amersfoort
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Wij doen aan sport

Volksdans

POSTBUS 8oia
8903 K.A LEEUWARDEN

tking 3)ruqö
Een plaats is weg - die van jou!

In de Viking-Jeugd worden
vandaag de vera:Mwoor'Jcli|ken
van morgen opgeleid
Volhoudend en ta<ii gaat zij haar
weg volqens de gronrtslaq „Volharrt--T leidt tot goed qevolg".
Een bond met duidelijke weg,
duidelijk qetuigen s doelbewust.
Een bond die het waard is mee
te maken

Wij doen aan sport

DELTAVLiEG
Vikirg-Jeugd

ZL- -..vust gaat zij haar wer
Get---. aanhangsel v^n een pa-tij
of volwassenen tornnói'e. geen
geldmiddelen uit de ;>ta;itskab.
f.-' -irJite ;e'jgdbev\f!ging

POSTBUS 8018
8903 KA LEEUWARDEN
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INLICHTINGENDIENST

1721259

nummer:. 14040.

ACD

datum • 9 maart 1984.

datum HMRT1984
Co
b.

d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
a-Gravenhage
Datum bericht: 9 maart 1984;

Bi jlage(n)

Betreft:Extreem-rechts.

doe ik TT enig materiaal terz.extreem-reohts toekomen,
te weten»

Viking-Jeugd.Nederland-Vlaanderen,Postbus 5022,Beleen,

1) Tenzij andere rubricering vereist.

1721259

- JEU3B

Beelen,poBtdatum

- VLAAHDEBEH

POST3US 30?.?. Saloon

Boeto koaorocd !
Aio volkotrouvo jougdbovoging villon wij trochton hot nationaal bovuotzijn bi
do jougd vodoroa op to vokkon.
Sindo goruino tijd bootoat or do Viking-Jougd Hodorland dio aangoaloton lo bi
do Europoeo fodoratio dor Viking-Jongd, voarvon or otorko groopon in Vloondoro
Duitoland,]frankrijk,&igoland,Spanjó on Noorvogon zij n. Wij als Hodorlandoro mo
gon in dozo groto Suropooo goaoonochap niot ontbrokoni
Oooptolijk villon vij onzo lodon ocholon op hot «olfotendig donkon zodat vij
ono ondorachoidon kunnon ven do naooajaono.Hodon donkt alloon nog do tolc-vieio
do krant on do radio naar niot hot gozond aonolijk vorotand zoala vij dit naotrovon*
Onzo kalturolo arboid io oon dor voornaanoto ponton in onzo holo opvoodingt
Door hot torug in lovon roopon van onzo ondo yolkogobraikon on hot vordorgovo

daarvan z&l onzo jougd hot roopokt tot onzo vooroudoro on do natuur torug bok
non»Hot huidigo oyotoon vil ono van dozo oudo gobruikon ontvortolon en daardo
hot "typo van do prolotarioo ïaaocaaono oohoppón*
onzo jougd vordt hodon norooi vorniotigd door hot invooron van oorjrwrl"hunne.
on vadorlandohcat»
Wij oioon oon otorko tuoht on otrongo diooiplino on daardoor hot karaktor vc

onzo jougd to vomon.Wij vilion do oudo lovonovaardon zoalo oorftronv>kaoo~
raadochap on opoff oring voor do goooonochcp torug tot hot niowro tackon*
^t gpzin («ibbo) aanochouvon vij aio do voornaanoto bomrotoon van onzo oaat'p^hasijadaarón io onzo louzo
"Onzo oor io trouw*1 on noon gozondo gooot in oon gozond lichaaa n •
In dozo tvoo louzon ia onzo holo vorking,idoo on gootalto govortolt»
Booto kacor&donyindion -U oon gozondo jougd vosot dio gohard io
door oport on opol on goon jougd dio vorpoot vordt,blijf dan niot afzijdig
nr-^yy ctoun ono door Uv ].idnaatochap of door üv finanoiolo bijdragol
Hot opbouwon van zo oon jougd!bovogi3g koot vool gold»
Stounond lid vanaf 40 guldon por Jisar.Vrijo gifton zijn altijd volkon
op giropTo 4048T06 V-J Hodorland'- 4S82 Baolon.MSochonon 12,
Hopond op Uv boroidvillighoid tokon ik
not kanoraadoohappolijko groot
Viking

Hou - Zool

Siogfriod Van Booth
(vorbondoloidor)

'deNqe

Het "Dossier Drachten"
(over de Viking-Jeugd, de
BVD en de politie van Smallingerland en Opsteriand)
Heeft bij "het gezag" nogal
wat opschudding en paniek
veroorzaakt. Zoals "De
Nije" vorige week • uitvoerig
berichtte
zeggen
het
Drachtster en Frysk AntiFaksisme Kómitee in dit dossier dat de poTrtiekprpsen van
Opsterland en Smaliingeriand
volledig op de hoogte zijn van
de activiteiten van de fascistische organisatie "VikingJeugd". Middels een informant (die in het dossier "Erik" wordt genoemd) is de politie steeds getipt over komende acties van de Viking-Jeugd
en vervolgens voHedig geïnformeerd over wie «f aan de
acties meededen. Het FAFK
en het DAFK beschuldigen de
politie ervan "niets te hebben
gedaan met al deze informatie". De politie kan dan ook
laksheid wórden verweten als
het gaat om het bestrijden van
fascistische tendensen", «klus
de anti-fascisme konutees,dk
ook een beroep, doen pp. de
burgemeesters Snutftenbroek
van Smallingerland en Van
Bodegom ; van Opsterland
"omdat de burgemeester direct verantwoordelijk is voor
het handelen van de politie,
inclusief de werkwijze van de
Inlichtingen Dienst" ("Erik"
gaf zijn informatie steeds

van een mformant af te weten. Bosvetd vindt dat de antifascisme komitees met hun
'Dossier Drachten' "met
modder .gooien". Gevraagd
om dat feitelijk aan te tonen,
zegt hij: "Nou kijk, wat zeggen de komitees? Ze zeggen
dat er anonieme telefoontjes
worden gepleegd, dat er in de
anonimiteit stickers worden
geplakt, en dat er anonieme
dreigbrieven worden ver*
stuurd.
AHes gebeurt dus in de anonimiteit. En vervolgens concludeert het dossier dat de politie
aan al deze strafbare feiten
niets doet. Nou, als iets zich
in de anonimiteit afspeelt,
dan is. net toch ten enen mak
onmogelijk om daar iets aan
te doen?"
Maar de anti-fascisme komitees betogen juist dat de politie, door een informant steeds
op de hoogte is gehouden van
alle Viking-Jeugd-acties, vantevoren. En dat de daders by
de politie dus niet anoniem
zj/H. Ontkent de heer BosveW
dat dan? "Ja, dat ontken.ik
natuurlijk."
Deze ontkenning bevreemdt
de anti-fascisme komitees:
een meerdere (Van Smaltenbroek) en een ondergeschikte
(Van Baarte) weten beide dat
er een informant in de Viking*
Jeugd zit, en BosveW zelf zou
dat niet weten? H«nk Popina
van het DAFK: "De politie

Fikse paniek bij politie
door Dossier Drachten
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re "Erik". Maar: "Als het
waar is wat in het dossier staat
en Veenstra (de ID-er op het
politiebureau in Opsterland,
die de laatste tijd steeds met
"Erik" sprak, red.) heeft geweten van strafbare feiten die
in Smallingerland hebben
plaats gevonden, dan had ik
verwacht dat hij die aan zijn
collega in Smalhngertand had
doorgegeven. Of dat gebeurd
is weet ik niet, ik heb Veenstra
nog niet gezien."
Terug naar Korpschef BosveW van Smallingerland. De
anti-fascisme komitees verwijten de politie van Smalliiv
geriand artikel 137e van het
wetboek van strafrecht niet na
te leven. Dit artikel verbiedt
het "ter verspreiding voorhanden hebben" van discriminerende materialen. Op
grond van dit artikel had de
politie huiszoeking kunnen
doen bij een Drachtster Vikinger, dk stapels nazi-stickers in
huis had, betogen de antifascisme komitees. Naam en
adres waren bij de politie bekend.
"Nee, zo gemakkelijk ligt dat
Mr. A.G. Smailenbr&eki burgemeester van l
jurist moet hij. weten hoe je de Viking- Jeugd kunt aanpakken niet, betoogt Bosveld: "In dat
artikel staat: ter verspreiding
(foto: Friesch Dagblad)
in voorraad hebben. Dan
een seintje geven".
. mee moeten doen." Dat vindt moet je natuurtijk wel kunnen
Het DAFK stoort zfcrnvél aan ook zijn collega J.C. Nkland, bewijzen het element "ter verde kwaKftkatks. dje: burge- korpschef van de politie van spreiding". Hoe bewijs je
meester Smallenbroek aan het Opsterland. Ook hij zegt dat dat? Nou, dat bewijs je. alleen,
"Dossier Drachten*' geeft. een ID-er verantwoordelijk- maar als je kunt aantonen dat
"Zwaar overdreven", had de heid aan de BVD verschuldigd er inderdaad verspreid wordt.
burgemeester gezegd, en daar- is tenzij er strafbare feiten in Als ene meneer A verspreidt
aan toegevoegd: "Dit soort het geding zijn: "Als strafba- en daarbij wordt gesnapt en ik
verhalen dragen niet .bij aan re feiten worden gepleegd in vraag aan hem: hoe kom je
dé bestrijding van het fa- deze gemeente, dan wil ik dat aan dk spullen, en hij zegt dat
scisme." "Een goed, weten- weten en dan wil ik bepalen of heb ik van B, dan heeft dk B
schappelijk doorwrocht dos- daar wel of niet tegen opgetre- het ter verspreiding in voorsier", daar had de hwr Smal- den wordt."
raad. En dan kan ik altes wat
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aangeeft lijkt verdacht veel op
de situatie waarover in net
dossier wordt geschreven. In
dat gevaj had iemand nazistisch materiaal ter verspreiding aangeboden gekregen, en
was degen* bekend. die nog
meer van dat spul in huis
l»d<....
Niettemin: Bqsvcld blijft erbij
dat zijn .korps ten onrechte
van laksheid.wordt beschuldigd^ En dat de politie via een
tipgever op de hoogte, is gegouden
van. Vikingactivitekeh ontkent hij dus
ten stelligste: "Ik spreek dat
gewoon met klem tegen",
zegt- BosveW,: "ik weet zeker
dat als mijn personeel-'weet
dat de Viking-Jeugd stickers
gaat plakken, dat zie dan zelfs
in hun vrije tijd daar nog wel
aandacht aan. wülen besteden.
Het hek verhaal is ten aanzien
van het optreden .van. de
Drachtster politie volkomen
onjuist."
Dat er mensen bij de politie
werken • die anti-fascistisch
zijn, klopt, zegt Albcrt de
Vries: "Natuurlijk, want antifascisten zitten gelukkig overal. En het gaat ons er ook niet
om, het hek polhie-apparaat
te beschuldigen van laksheid.
Maar de dienst wordt bij de
politie nkt door de gewone
"politieman .uitgemaakt. Het
befeid wordt bepaald door
mensen ils Bosveld. En als je
nu weer ziet hoe hij op dé in*
houd van het dossier reageert,
nou,.is het dan
d a t w i j twijfelen a a n zijn J
als
het
gaat \ r n
anti-fascisme?"
<
Commentaar tensl
Chris Quist uit

.

Büke

nen, maar er is wel over gebeld.
"Ik
vind het
schandalig",
zegt
de
Bondsteider, "omdat het pertinente onwaarheden zijn."
En verder geeft hij - als een
volleerd politicus - geen commentaar.

'e yporbereidingen voor de
•.ndetükc actieweek tegen
laatsing van de kruisraketten
jn in vfcdle gang. Heel N«erland -nou ja, half danjrgadert, plakt affiches en
.•geit, kortom\werkt keihard
m van die aodeweek een
root succes te maken. Van 6
>t en met 12 mei moet Nedermd 'op z'n kop' staan. Er
ijn natuurlijk hier erKdaar
at strubbelingen over hoe je
•at, waneer en waar me
oen, maar een kniesoor, dft
:aar op let. De bereidheid om'
iet hart en ziel te 'strijden'
igen de komst van de kruisaketten groeit. Dat is dukteijk te merken in diverse platorms voor de vrede en tegen
l ie enge wapens. Het feit dat
ve nu 6000 maal vérnkttgmgracht aan bommen e.d. heb>en, vergeleken met de vernieigingskracht van '39-140 , is
oor veel mensen een reden
>m te zeggen: nog meer van
lie troep er bij is pure waanin. Vandaar dat het affiche:
Stop waanzin in WoensIrecht' heel veel afnemers
indt.
)h enthousiasme betekent
liet. dat de mensen in de vrelesbeweging dagdromers zijn:
;>e meeste houden wel dege-

op kleine schaal werk te

werd vorige week
dpnattdag niettemin al gediscussieerd over: wat doen we,
als de regering en Parlement
wel- wiUenNplaatsen? De meningen waren onder de 25
aanwezigen .echter niet erg
verdeeld: geweld gebruiken
bleek uit den rWe en het
'breed houden' vaiwhet protest tegen de kruisraketten zag
iedereen als noodzake
Opvallend was de grote\reidheid van nagenoeg
reen om desnoods zelf voor i
vrachtwagens met raketten tex
gaan liggen, of voor de
vrachtwagens dk beton afvoeren voor de bouw van de
rakettenbasis bij Woensdrecht. Anders gezegd: het
heeft er alles van, dat de vredesbeweging niet alleen bezig
is met verbreding, maar óók
met radicalisering.
Tekenend was de emotionele
uitspraak van een al wat oudere man van een jaar of
zestig, vijfenzestig, vorige
week in het zaaltje van ' de
Doopsgezinde kerk in Grouw!

lijk rekening met de mogelijkheid, dat het kabinet- Lubbers
bereid is, nog voor de actieweek te beslissen dat er kruisraketten moeten komen. De
kans dat ook het parlement al
voor die actieweek een besluit
neemt; lijkt echter niet groot.
Nadat de regering haar standpunt heeft bekend gemaakt,
zal de kwestie in een Tweede
Kamercommissie aan de orde
komen (of in twee commissies, van Buitenlandse Zaken
én Defensie), voordat de volvtallige Kamer zich erover
uigt.

Cruisraketten nee!

Archief

In februari van dit jaar. Door
de aaMacht. van de diverse
media Noor de machtstrijd
binnen de\Dartij kwam de inhoud van\het uiteindelijke
partijprogram er maar bekaaid van af\Wie het aHemaal nog eens rottig wil lezen
kan het-ingenaarac en fraai
afgewerkte 96 pagina's dikke
boekje bestelkn bij hatCPNdistrict Friesland, telefoon
05161-1515. De prijs
ƒ7,50.

Ook is de organisatie voor een
nieuwe mcmo-marfc^op 2 juni
'84 weer van start
Kleinschalige
onderm
die ook willen deelnemen al

jongste . nummer van deze
Nkuwsbrief (no.4) een verslag van de kleinschalige ondernemersavond dk in januari van dit jaar werd gehouden,
artikel over Memovrouen een discussie over de
' werking van wcrklozenp>ojecten voor de kleine bedrij'

Kleinschalig

"Als da. I-gering besluit dat
die kruisraketten er moeten
komen, dan leven we niet
meer in een democratie, maar
in een dictatuur!" Hij bracht
het niet bepaald ais een grapJe, .
maar was zelfs enigzins aangedaan.
Het zijn geen opvallende uitziende jongeren, of radicale
antimüiUristen of anarchisten, daar in Grouw. Eerder wijze-mensen, dk weten
met welke waanzinnige wapenloop de wereld bezig'is.
Als de hete vredesbeweging
net zo radicaliseert als de actievoerden en -sters in
Grouw, dan krijgen Lubbers
en de zijnen nog een narde
kluif, de komende maanden. Vorige week donderdag werd
Hopelijk bijten ze hun tanden het met zoveel barensweeën
er op stuk. /g.vd.m. '
geboren CPN-partijprogram
door net CPN-district Friesland ten doop gehouden in
Zaten Schaaf te Leeuwarden,
Met dit partijprogram presen"Met twee jaar noeste arbeid teren de Nederlandse commuachter de rug, weer tijd voor nisten hun doebteUingen, uiteen feest!!)!!!" vinden de da- gangspunten en toekomstvimes van het Lesbisch Archkf sk. Het program is het resulLeeuwarden. En dat feest taat van bet roemruchte drie
komt er dan ook. Zaterdag 28 weekeinden durende buitenapril om 19.00 uur is er in de gewoon congres van de CPN
Brouwershoeck een receptk,
met champagne. Van 20.00
21.00 uur houdt Myrian>
•Dtocarelz
vervolgens
Jezing over zwarte vrouwenpoezk uk Amerika. Zij De initiatkfgfoep Kleinschazal ooVvoordragen uit eigen lig Ondememenv Friesland
werk. Na de pauze zal de lijkt zich na een wahaarzeknTheater Werkplaats Utrecht, de start te ontwikkckn
met hun programma: "Door- nuttige organisatie voor
en onder-^
lopend bekeken" optreden. ondernemers
Het
derde \programma- necmsters dk hebben besloten
onderdeel zal op oe avond zélf mens- en milieuvriendelijk te
bekend worden genuakt. Na gaan produceren en werken.
afloop van alks kan\worden Behalve het stimuleren van
gedanst, tot ong«vccr\.
dergelijke bedrijven ziet het
SKOF (Stkhting Kleinschalig
Entree: ƒ.7,50.
Ondernemen Friesland) voor
haar ook een taak weggelegd
werknemers ook. is dan
op het gebied van tic voorlichidg zijn er in deze tijd
nog moedige mensen.
&r van dit soort maar
waren, dan zou
de wereld er heel anders
Mannen die het lef
om werkeajk 'no' te
tegen de nonsens.
Ik en mijn vrouw hebben
genoten\an de Elsevters
waarin Van
Aardenne^jjn mond zo
open durf t te
doen. EindeWk de
waarheid.
werkeloosheid wordt
veroorzaakt otoor da
werkelozen zelf. Want wie
echt wH werken, die zal
ook. heus wel witrk vinden.
Zoiets geeft de
moed. Dét is de
moreel opnieuw
tegen wiHoosheid
nietsnutten/.
En natuurlijk moet zo/n Den
Uyi daar meteen weer over
vallen met z'n grote
Dat is zijn manier om
stemmen te winnen
aHe werkelozen die
naar werk zoeken
geen tijd om naar zijn
geleuter te luisteren. Zo
krijs* hij het nietwiUende
deel van de bevolking
achter zich. Nou. het wordt
hem gegund. Dat is het
soort dat constant in de
voetbalstadions is te
vinden. Het onbeschaafde,
agressieve soort. Het brood
wordt hen uitgekeerd, maar
ze schreeuwen met volle
mond ook nog om beleg.
De spelen worden hen
voorgeschoteld, maar zelf
wMen ze geen poot
uitsteken om een gezonde
sport te beoefenen. Die
mensen zie je niet zich

Moedig

De beschuldigingen van het
FAFK en DAFK tikten nogal
aan bij "het gezag", zo blijkt.
Tegenstrijdige verklaringen,
pertinente ontkenningen, pogingen om het dossier te diskwalificeren, het afschuiven
van verantwoordelijkheden,
alles wordt in stelling gebracht om de beschuldigingen
te weerleggen.
Burgemeester Smallenbrock
van Smallingerland .bijvoorbeeld zegt, zonder dat hij het
dossier heeft gelezen, twee dagen nadat het dossier op het
gemeentehuis is bezorgt, dat
hij de beschuldigingen van
FAFK en DAFK "sterk overdreven" vjndt. Dat een lid
van dé Viking-Jeugd de politie steeds informeerde was
hem wel bekend. De heer Van
Baarle van de Drachtster gemeentepolitie wist dat ook.
Toen hem het dossier werd
aangeboden, was één van de
eerste dingen d w hij zei: "ik
weet ook wel wie die "Erik"
is. ;
Zijn chef daarentegen, de
heer H- BosvckJ, ontkent iets

doen voor de politie van
Smallingerland en Opsier
land, red.).

Op deze stelling doorgevraagd, neemt Bosveld echter
gas terug: "Als deze man uk
hoofde van zijn BVD-werk op
strafbare feiten stuit, dan zal
hij daar natuurlijk wei iets

A Ut Herder van het DAFK
valt hem bij: "Ik zou graag
wat van de heer Smallcnbroek
willen teren.
Overigens is het niet erg wetenschappelijk om te concluderen dat het dossier niet erg
wetenschappelijk is zonder
dal je het hebt gelezen."
Het afschuiven van verantwoordelijkheden is de laatste
tactiek die "het gezag" toepast, nu weer bij monde van
korpschef Bosveld. In de
Leeuwarder Courant zei deze:
"Als er ene Hoekstra (de
functionaris van de Inlichtingen Dienst waarover het dossier spreekt, red.) is, dan valt
de verantwoordelijkheid voor
zijn werkzaamheden onder d*
BVD."

racisme en anti-fascisme",
zegt Henk l'opina van het
DAFK. "wij zijn daar erg benieuwd naar, want we kennen
ze niet en merken er ook niet
veel van."

\ijk opvattingen
,Jver anti-

Ook voor' rvparatie «n binnent immer w«rk

tel.naóuur: 135138

Leeuwarden

(tussen Harmonie en Nieuwestad)

Wolvestees

trappen. Met ons dossier
nen wij juist aan dat ze dat
hadden kunnen doen, als ze't
hadden gewild."
Ontkennen is overigens niet
het zwakste punt van korpschef Bosveld. Een tweede
voorbeeld: Bij de aanbieding
van het dossier aan de heer
Van Baarle. vroegen mensen
van het DAFK extra bescherming voor "Erik". Nu deze
"Erik" uit de school heeft geklapt zou de Viking-Jeugd repressailles kunnen nemen,
stelden de anti-fascisten. In de
Leeuwarder Courant van de
volgende dag ontkent de heer
Bosveld echter glashard dat
de komitees om deze bescherming hebben gevraagd.
De anti-fascisme komitees
reageren rustig en zelfverzekerd op de ontkenningen van
officiële zijde. "Mochten
mensen als Bosveld blijven
ontkennen dat er een VikingJeugd-informant is geweest,
en dat zij dus steeds op de
hoogte zijn gehouden van
Viking-activiteiten, dan willen
we best wat meer bewijzen
aandragen", aldus Alben de
Vries van het DAFK. "laat
Bosveld dan maar eens even

werkzaamheden deden gers op heterdaad
moeten beresp.

Wel M£ onvolkomen, maar
valtJM provincie en da
ite maar voor een
te verwijten. Ze
/worden immers nog stttds

Op de laatste dag van de
vorige maand hield de Partij
van de Arbeid in Sittard
een conferentie over het
regionaal beleid. Het eerste
wat je dan opvalt is, dat de
organisatoren bij het
regionaal beleid alteen maar
aan de economie denken.
Waarom zou een
conferentie over een
regionaal beleid zich tot de
arbeid moeten beperken?
En als je daar dan toch
voor kiest, waarom dat dan
niet tot uitdrukking
gebracht in da
naamgeving? Economie en
cultuur zijn niet ta
scheiden, vooral ook niet
als je dit economie op
khinetrel schaal bekjkt.
Dan gaat net om waarden,
om wat mensen in hun
eigen situatie belangrijk
vindan.
Het kader van da Partij van
da Arbeid is nog niet zo
var. Hat regionaal beleid
wordt ingevuld als
f^ksbaMd. gericht op de
achterstandsgebieden.
Maar regionaal beleid kan
haal iets anders zijn. Het
kan ook een beleid zijn,
gevoerd door regionale/
overheden, gericht op/het
eigen best
Friesland kant sind& enige
tijd een Socfaal-/
Economisch i
voor het i
f, een aantal
Friese gerfeenten maakten

V

met het bestaan
van een zeke-.

füiaaibedn/venj/de tweede
is Juist genen/ op de
bevordering/van de
zelfstandigheid van de
regio's.
Het stimuleringsbeleid (de
eerstgenoemde vorm van
beleid) is
mislukt. De
tussen de
regio's zgn weiswaar
verkleind, maar dat heeft
nationale en internationale
oorzaken. Thifs Wöttoeris,
Tweede Kamerlid van de
Partij van de Arbeid, stalde
aan het begin van de
conferentie enigszins
cynisch vast, dat zo
bekeken het doet van het
regionaal beleid mislukt 'is.
Ook de bevoorrechte
regio 's hebben nu hoge
werkeloosheidscijfers.
De huidige regering is
nadrukkelijk van plan deze
ontwikkeling weer recht te
buigen. In de

in de tang gehouden door
de Rijksoverheid en bij deze
regering dreigt dat alleen
maar erger t» worden.
Berust dat onderscheid op
die twee soorten regionaal
beleid op muggezifterij?
Zeker niet. Er komt aan
principieel verschil mee tot
uitdrukking tussen het
stimuleringsbeleid (dat wat
achter bfy'ft wat extra 's
toeschuiven l en een beleid,
dat veel meer uitgaat van
de eigenheid van dez.e
regio's en deze zoveel
mogelijk gelijkwaardig
maken aan andere regio's.
Het eerste regionaal t
schept grote
afhankenjkheid (t

Het voorbeeld van
Bosveld

Structuurschets voor de
Stedelijke Gebieden wordt
grootJewicht toegekend
aaniée ontwikkeling van de
stemtijke agglomeraties,
et spreidingsbeleid wordt
\ In
Nederland betekent dit, dat
de Randstad moet groeien.
Groningen krijgt in het
Noorden een
groeipoolfunctie
toebedacht, de nog te
verwachten woningbouw in
Fries/and zal vooral worden
geconcentreerd in
Leeuwarden.
Infrastructuële maatregelen
en het ontwikkelen van de
werkgelegenheid zal
hieraan worden aangepast.
Het is vertaxend, dat de
Friese politieke partijen
tegen zo'n ontwikkeling ten
koste van het Friese
platteland geen protest
aantekenen. Integendeel.
Leeuwarden, moet nog
meer groeien, bang als de
Friese bestuurders zijn te
worden overvleugeld door
Groningen.
In Sittard waren niet alleen
vertegenwoordigers uit de
randregio's van Nederland,
maar ook mensen uit de
grote steden. Er is een
jarenlange strijd tussen
deze groeperingen, maar op
deze dag was daar weinig
van -te merken. De
belangenverdedigers van de
grote steden worden door

Tussen h

heeft het dossier
nog niet gele-

