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Geachte Minister,
Hierby zenden wy U een eksemplaar van.het 'Dossier
Drachten1, een uitgave van het Frysk en het Drachtster Anti
Faksisme Komitee. In het dossier wordt beschreven op welke wijze
de Vikingjeugd in Drachten e.o. opereert en wordt het lakse optreden van politie en justitie in het bestryden van neo-fascistiese praktyken aan de orde gesteld. Ook wordt de rol van de
BVD belicht.
Vooral vanwege de betrokkenheid van de BVD, i.c. de
Inlichtingen Dienst, by de gebeurtenissen in Drachten —beschreven in hoofdstuk 8- menen wy dat het van belang is, dat ook U
zich op de hoogte stelt van de inhoud van het dossier.
In de hoop dat het dossier informatie bevat, die U
als verantwoordelyke bewindsman voor de BVD van nut kan zyn,
tekenen wy,
Hoogachtend,

Namens het Drachtster Anti Faksisme Komitee
en het Frysk Anti Faksisme Komitee,
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politie van Smallingerland en Opsterland

de BVD en de

Over de Viking-Jeugd,

Dossier Drachten

*

Waar in dit dossierpver "we'^yvordt gesproken, bedoelen "we": Albert en Albertje
de Vries, Henk Popma en Ate de Jong. Wij zijn ektief in. en/of voelen on» sterk
betrokken bij de aktiviteiten ven het Drachtrter Anti-Fascisme Komitee (DAFK) en
het Frytk Anti-Faktivne Komitee (FAFK). Dit dossier verschijnt onder verantwoordelijkheid van het DAFK en het FAFK.

De keuze voor Smallingerland is geen toevallige, leder herinnert zich de naam
Radstock, de leider van de "oefening" in de bossen tussen Kortehemmen en
Beetsterzwaag (november 1981). Deze Drachtster glazenwasser is een van de
aktieve leden van de Viking-Jeugd. Maar er wonen en opereren meer aktieve
Vikingers in Drachten. De landelijke bondssekretaris en bondskassier bijvoorbeeld.

We zijn ruim twee jaar verder. De tendens waarover het FAFK spreekt lijkt
enkel maar sterker te worden — de groei van de CP is daarvan maar een
voorbeeld.
Treedt sinds Van Binsbergens afscheidsspeech justitie waakzamer en krachtdadiger op? We* maken in dit dossier de balans op wat betreft de gemeentepolitie van Smallingerland, waarbij de rol van hun kollega's in Opsterland
niet buiten schot kan blijven.

Op de afscheidsdag van mr. Van Binsbergen schreef het Frysk Anti Faksisme
Komitee (FAFK) de officier van justitie een brief waarin met klem werd
verzocht een gericht vervolgings- en naspeuringsbeleid te beginnen ten aanzien
van rechtsradikale, neo-nazistische en neo-fascistische organisaties. Justitie
zou, zo schreef het FAFK, op grond van de resultaten hiervan, een bijdrage
kunnen leveren aan het voorkomen van veel leed bij individuele gezinnen en
het voorkomen van een toenemende tendens in onze samenleving, die radikale, intimiderende, militaristische, diskriminerende fascistoïde vormen aanneemt.

(De Leeuwarder Courant over het afscheid van mr. W.C. van Binsbergen, procureur-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden, 18 december 1981).

"Mr. Van Binsbargen, die in zijn afscheidswoord aandacht besteedde
aan het anti-semitisme en die het angstig te moede was om de fascistische tendenzen weer te zien toenemen in Nederland, zei iedereen dank,
met wie hij ais procureur-generaal had samengewerkt".

HOOFDSTUK 1
DIT GEBEURT IN DRACHTEN

stickers beplakt;
dezelfde anti-fascist kreeg een nazistische dreigbrief met de mededeling:
"mocht er ooit een confrontatie met dit tuig plaatsvinden dan zal hij

Daarvoor is een aktief anti-fascistisch optreden van veel mensen nodig. We
doen daarom een beroep op iedere democra-a-t-e om druk uit te oefenen
op de instanties die (mede) verantwoordelijk zijn voor het voortwoekeren
van fascistische en racistische tendenzen in onze samenleving.

van de politie kan deze hetzerij doorgaan.
Hoe de — natuurlijk altijd anonieme — bedreigingen door de bedreigden worden ervaren, daarover schrijven we in dit dossier niet veel. Maar het wegnemen
van die bedreiging is wel het belangrijkste doel van dit dossier.

Fascisten zoeken zondebokken: of dat nu zwarte mensen, uitkeringsgerechtigden, homofielen of kommunisten zijn. Danzij het lankmoedige optreden

Viking-Jeugd in Drachten voortduurt.

worden geëxetuteerd".
Aanklachten van deze fascistische schanddaden worden door de Drachtster
politie uiterst nonchalant behandeld, zoals verderop zal blijken. Dat op zich
zou het schrijven van dit dossier rechtvaardigen.
Maar er is meer: we hebben hem in dit dossier eerst de Viking-informant en
later "Erik" genoemd. Hij is lid van de Viking-Jeugd maar bovendien informant van de Inlichtingen Dienst van de politie. Regelmatig heeft hij de afgelopen jaren informatie over de Viking-Jeugd doorgegeven aan de heren
Hoekstra (gemeentepolitie Smallingerland) en Veenstra (Opsterland).
We hebben hem eerst gewantrouwd. Maar na ellenlange gesprekken, en nadat
we verschillende gegevens die hij ons gaf op waarheid hebben getoetst, kunnen we niet anders dan hem geloven: De politie weet al jaren wanneer de
Viking-Jeugd iets gaat ondernemen, wat ze gaan doen, en wie er bij betrokken
zijn. De politie heeft met al die kennis niets gedaan. Wij stallen hen ar dan
ook verantwoordelijk voor dat de bedreiging die uitgaat van de akties van de

-

Drachten heeft dat de afgelopen jaren gemerkt:
op verschillende plaatsen werden fascistische leuzen gekalkt;
overal verschenen fascistische stickers;
het huis van een anti-fascist werd midden in de nacht eveneens met deze

Anti-fascistisch Drachten is ver in de meerderheid.
De Viking-Jeugd moet niet onderschat worden, maar er is ook geen enkele
reden om angst voor deze louche groep op te kloppen. Want "Het Drachten
van de lafheid" is maar klein. Het hangt van anti-fasciste-n-s af of dit zo
blijft.

Dat mensen bang zijn is te begrijpen. Sommigen van ons zijn dat ook wel
eens, maar we weten ons gesterkt door grote groepen medestand-st-ers én
de wetenschap dat het "leger" waarmee Radstock destijds aan het oefenen
was nog niet erg wil groeien.
Met de tweede reden hebben we meer moeite. Dat publiciteit ook enigszins
gunstig kan zijn voor de Viking-Jeugd, hangt voor een deel ook af van welke
publiciteit er aan deze fascisten wordt geschonken. Maar dan nog: het zal ongetwijfeld zo zijn dat bepaalde mensen door de publiciteit op de hoogte
worden gebracht van het bestaan van een fascistische groep, en daardoor in
die groep geïnteresseerd raken. Dat is een vervelend bij-effekt, dat moeilijk
te voorkomen is.
Maar publiciteit heeft ook effekten op niet-fascistisch denkende mensen. En
op die mensen richten wij ons. Wij richten ons op democratisch ingestelde,
vrijheidslievende en anti-fascistisch denkende mensen. En die zijn ver in de
meerderheid. Als we niet in het denken van deze mensen — en dus ook in
onze eigen ideeën — zouden geloven, hadden we met dit dossier de publiciteit niet gezocht.

Eind vorig jaar werd in de bossen bij Beetsterzwaag een leegstaande woning
grotendeels vernield. De daders lieten hakenkruisen achter op de muren. De
eigenaar achtte het beter om de politie niet in te schakelen. Hij had daarvoor
twee redenen:
1) de daders zouden wraak kunnen nemen;
2) "het is beter om de zaak maar dood te zwijgen, want publiciteit is juist
wat ze willen".

HOOFDSTUK 2
"PUBLICITEIT IS JUIST WAT ZE WILLEN"

.-.J Knnnn

Het is niet toevallig dat de Viking-Jeugd regelmatig in Drachten opereert,
want een groot deel van de landelijke top van de Viking-Jeugd woont in
Drachten. Zo is de Drachtster Henk van der Tuin bondssekretaris, en zijn
plaatsgenoot Jan Jagersma bondskassier. In hiërarchie staan zij onder bondsleider Chris Quist uit Leeuwarden, die al vanaf de oprichting van de VikingJeugd lid is, en bekend staat als een felle nazi-aanhanger. In dit rijtje staat
Gerard Radstock niet vermeld. Tot nu toe kon hij nog niet tot de top van de
Nederlandse Viking-Jeugd doordringen, maar onlangs maakte hij carrière: hij

Bovenstaande typering en de statuten van de Viking-Jeugd geven een beeld
van het fascistisch karakter van deze club. Maar de kwaardaardigheid van deze
groep blijkt vooral uit haar daden. In dit hoofdstuk en de hoofdstukken
4 en 5 geven we voorbeelden van Viking-aktiviteiten in Drachten.

(Uit de Statuten van de Viking-Jeugd, die onder nummer VOO 3204
gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.)

"Het zwaartepunt ligt op trektochten en kamp (.....) op het stalen van
het lichaam, op verdere geestelijke ontwikkeling en op handenarbeid. De
harding van het lichaam neemt in de bond een aanzienlijke plaats in".

(Ook gebruikt door de Nederlandse Volksunie en door de
Nieuwe Revu eens omschreven als "een hakenkruis met
X-benen.)

"Het zinnebeeld van de Viking-Jeugd is de adelaar die uit de
zon opstijgt. Daarnaast draagt de Viking-Jeugd als zinnebeeld van ordening de Odal-rune".

(uit: "De rechterkant van Nederland", 1983, SUA Amsterdam)

"De Viking-Jeugd is tegen rasvermenging en andere soorten van "volkson trouw", tegen druggebruik en drankmisbruik. Ze hecht veel waarde
aan het dragen van uniformen, gezag en discipline en liefde voor de vrije
natuur. Karaktervastheid, werklust, bekwaamheid, liefde voor Volk en
Vaderland en eerbied voor de arbeid zijn eigenschappen die bij de leden
aanwezig moeten zijn. Het is een openlijk fascistische club. Het is niet
geheel duidelijk hoeveel mensen er lid van zijn en hoe groot haar kracht
is. Ze is echter door haar fanatisme en training een potentiële fascistische knokploeg".

HOOFDSTUK 3
DE VIKING-JEUGD

De VikingJeugd opereert tot nu toe in Friesland voorzichtig. Radstock
tracht een illegaal nazi-netwerk op te bouwen (tot nu toe met weinig sukses
overigens). De werkwijze daarbij is als volgt: een persoon zoekt drie medestanders en vormt met twee daarvan een cel. De derde persoon zoekt vervolgens ook weer drie medestanders, enz. Op deze manier tracht men de or-

Maar er zijn evenmin redenen om de Viking-Jeugd te onderschatten, gezien de
internationale kontakten, gezien het fanatisme. Gerard Radstock is daarvan
de verpersoonlijking. Een fanatieke aanhanger van de nazi-ideologie, wat
onder meer blijkt uit zijn kontakten met de NSDAP (Ausland Organization).
Deze NSDAP (AO) propageert vanuit de Verenigde Staten het nazisme. Via
deze organisatie betrekt Radstock zijn materiaal. Koppelriemen en hakenkruis-afbeeldingen kunnen via de NSDAP (AO) besteld worden. De kontakten
met de NSDAP (AO) zijn verontrustend omdat deze organisatie geweld niet
schuwt.

De Vikingvleugd heeft in Nederland
ongeveer 150 leden, ongeveer de helft
daarvan is aktief.
In Drachten komen de Vikingers regelmatig bijeen, ten huize van Radstock
of Jagersma. Meestal zijn er hooguit
zeven, acht aanwezigen. Als "kameraden" uit Groningen of Lemmer meevergaderen, dan komt men zelfs wel
eens boven de tien personen.
Het groepje Vikingers in en rondom
Drachten is maar klein. Geen reden
voor paniek dus, ook al omdat de organisatie zo lek als een zeef is (in een
half jaar kreeg het DAFK verscheidene
malen informatie van ingewijde Vikingers).

De algemene Bondsleiding ligt bij S. van Reeth en D. van Reeth, beiden uit
Duitsland. Er zijn zowel persoonlijke als organisatorische samenwerkingsverbanden met de NVU. Voor wat betreft het buitenland lopen er lijnen naar
Viking Youth G re at Britain, Wiking Jeunesse France, Wiking Jugend Deutschland en met de Belgische Voorpost, VMO en Delta Scouts. Elk jaar op de
laatste zondag in oktober worden gevallen "kameraden" herdacht op een
Duits kerkhof in IJsselstein. Jaarlijks wordt er ook een Pinksterkamp gehouden. In I983 was dat bij Darmstadt/Pfungstadt, in de bossen, waarbij leden
van de Centrumpartij aanwezig waren die deelnamen aan schietoefeningen.

De naam VMnq-Jeugd is misleidend, want men hoeft niet jong te zijn om
aktief te kunnen worden. Zo is de "meisjesleidster" van de Viking-Jeugd de
56-jarige Maaike Arnotóina de Vos uit Amsterdam. Verschillende nazi's en
oud-SS-ers sloten zich aan in de hoop alsnog hun gram te halen en bij jongeren een gewillig oor voor hun verderfelijke ideeën te vinden.

Maar er is meer. Van een "kameraad" die lid is van een schietvereniging
mochten Radstock, Jagersma en Quist onlangs met wapens oefenen. En bij
de jonge Vikinger Aart Schoonen (die tegenwoordig Van de Gruiter heet),
nam de politie eind vorig jaar een vuurbuks in beslag, nadat hij daarmee
schoten had gelost op de ramen van een huis in De Trisken in Drachten.
Tot nu toe blinkt de Viking-Jeugd uit door lafheid, door anonimiteit. Moed
krijgen fascisten pas als ze met velen zijn. Het is aan anti-fascisten om het zo
ver niet te laten komen.

ganisatie uit te breiden zonder dat veel mensen elkaar kennen. Radstock
heeft daarbij de steun van Chris Quist uit Leeuwarden, de Bondsleider en
eveneens een felle nazi. Het fanatisme van deze "heren" en van sommige van
hun aanhangers, en hun kontakten met de NSDAP (AO) - dat alles is reden
genoeg om de Viking-Jeugd niet te onderschatten.

Op 1 mei 1982 wordt de 1 mei viering van de CPN in café De La Paix ver-

Door de publiciteit rondom zijn persoon lijkt Radstock nogal aangeslagen.
Een tijd lang is het stil.

Ongewild kwamen ze toch eenmaal in de publiciteit: eind november 1981.
Beetsterzwaag komt landelijk in het nieuws. Op 29 november is in de vroege
ochtend een groepje van zeven man aan het "trainen" in een verboden gedeelte van de bossen tussen Kortehemmen en Beetsterzwaag. Gerard Radstock
heeft de leiding. Verder zijn er o.a. bij Henk van der Tuin, Aart Schoonen
(Van de Gruiter) en Henk Veenstra. Ze dragen legerjassen en legerschoenen
en één van hen heeft een pistool (een alarmpistool zoals later blijkt). De
jachtopziener loopt dit groepje tegen het lijf en sommeert hen om het verboden gedeelte te verlaten. De groep neemt echter een dreigende houding aan.
De jachtopziener voelt zich in het nauw gedreven en trekt zijn pistool. Hij
gaat vervolgens weg en ziet nog hoe de groep de Hitler-groet maakt.
De politie bezoekt dezelfde dag nog Radstock thuis. Hij is bezig een affiche
"Koopt niet bij Joden" in te kleuren. Radstock heeft stapels ülimmerveenstickers en hakenkruis-afbeeldingen voorhanden. Zijn kamer is "versierd"
met rune-tekens. Ook vindt de politie het alarmpistool en een stiletto. Er
wordt alleen proces-verbaal opgemaakt wegens verboden wapenbezit en bedreiging van de jachtopziener. Radstock wordt veroordeeld tot twee geldboetes en inbeslagname van ongewenste handwapenen, zoals dat heet. De andere
leden van de groep wordt niets ten laste gelegd. Het affiche "Koopt niet bij
Joden" en het voorhanden hebben van hakenkruisafbeeldingen wordt Radstock niet aangerekend.

Als de aktiviteiten van Vikingers uit Drachten en omgeving kenmerkend zijn
voor de moed van de Viking-Jeugd, dan is het daarmee maar povertjes gesteld.
Verder dan het plegen van anonieme telefoontjes en het sturen van eveneens
anonieme dreigbrieven, of het nachtelijk plakken van stickers, reikt de moed
van deze jonge fascisten niet.

Vikinger ben je niet zo maar. Voordat jonge mensen volwaardig lid van de
Viking-Jeugd zijn, moeten ze de Viking-proef afleggen, zo staat in de statuten.
De jonge Vikinger moet onder meer een proef van moed afleggen (artikel
5d, a), moet zijn of haar ransel of rugzak korrekt kunnen inpakken (artikel
5d, g) en moet in staat zijn een telefoongesprek te voeren (artikel 5d, h).
Bovenal moet je kunnen gehoorzamen want de Viking-Jeugd is streng hiërarchisch opgebouwd, volgens het Führer-Prinzip.

HOOFDSTUK 4
DRACHTEN VAN DE LAFHEID

Overigens is het niet Radstock zelf die de stickers heeft geplakt. Om te voor-

stoord door een bom-melding. Bijna een jaar later, op 3 maart 1983, komt er
tijdens de bijeenkomst van het Drachtster Anti-Fascisme Komitee over
"Minderheden en fascisme" opnieuw een telefoontje dat er een bom geplaatst
zou zijn. Beide keren is het loos alarm. De organisatoren/trices hebben het
vermoeden dat de bom-meldingen van de Viking-Jeugd afkomstig zijn. Een
Viking-informant (zie hoofdstuk 7) zal dat wat betreft de tweede bommelding later bevestigen.
Deze vertelde ook dat R ad stock betrokken was bij het plakken van nazistickers op het huis van Albert en Albertje de Vries in de nacht van 22 op 23
april I983. De Vries' aktiviteiten in het DAFK hebben hem blijkbaar tot
doelwit gemaakt van fascistische akties. Als Albertje die ochtend van de
23-ste april naar beneden loopt, ziet ze dat de ramen van het huis beplakt
zijn met grote en kleine nazi-stickers. Ook op de auto van De Vries zit een
sticker. Teksten: "Auslander raus", "Wir sind wieder da", "Jetzt NSDAP",
"NS-Verbot aufheben", "Rotfront verrecke".

zijn broer Siebe. op 20 januari het
Ver/etkruis uitgereikt wegens verdiensten in
de strijd tegen de Duitse bezetters in de
Tweede Wereldoorlog.
Het Drachtsier Anti-Faksisme Komitee
(DAFK) noemt het geen toeval dat dit soort
aktiviteiten vlak voor de dodenherdcnking
op 4 mei en op de bevrijdingsdag 5 mei
plaatsvinden. Het DAFK betreurt dit. Het
DAFK vindt dat niet alleen mensen die
aktief zijn geweest in bet verzet worden
gekwetst maar ook mensen die op een
andere wij/e hebben geleden onder het
fascisme, nu weer worden gekonfronteerd
met het feit dat het fascisme opnieuw
aantrekkingskracht heeft.
„Het DAFK is van mening dat de
individuele burgers steeds er van doordrongen moeten blijven dat nucisme een gevaar
is, dat leidt tot onderdrukking van minderheidsgroepen. Het DAFK vindt het spijtig
dat deze strijd tegen verdrukking steeds'
opnieuw moet worden gevoerd, en doet
daarvoor een beroep op de steun van een:
ieder", aldus een persbericht.

bij Vrouwenbijeenkomsten in Drachten (1981) werden tot twee maal toe
NVU-stickers op deuren en glazen geplakt. Eén maal werd er bij geklad:
"Hitler had toch gelijk".
NVU-aanhangers plakten stickers met het SS-rune-teken op 't voorportaal van vormingscentrum "De Zwaai" toen daar in mei 1981 een antifascisme avond werd gehouden.
op het viadukt Nijtap worden affiches geplakt van de Viking-Jeugd.
op een ander viadukt wordt een leus gekalkt: "Alle nikkers naar Auschwitz".

Nogmaals, van heldenmoed is bij deze akties van de Viking-Jeugd niets te
bespeuren. Datzelfde geldt voor de onderstaande fascistische of reaktionaire
oprispingen:

Albert de Vries waarschuwt de recherche. Als rechercheur Hoekstra (zie
hoofdstuk 8) de stickers van de ruiten wil halen, waarschuwt De Vries:
"Niet doen, dan gaan ze kapot". Zonder de stickers te beschadigen haalt hij
ze er dan zelf af en brengt ze naar het bureau. De rechercheur is al lang weer
vertrokken, naar vingerafdrukken heeft hij niet gezocht.

Uit de Drachtster Courant van 25 april 1983.

De heer Albert de Vries b de afgelopen
jaren wel vaker mikpunt geweest van
dergelijke „grappen", zoals anonieme telefoontjes. De heer De Vries kreeg, samen met

DRACHTEN. - Van vrijdag op
zaterdag is de woning van de heer en
mevrouw A. de Vries aan het Moleneind in Drachten beplakt met stickers
met fascistische teksten als Jetzt
NSDAP" en „Ausllnder raus". Ook in
het Thalenpvk zijn identieke stickers
aangetroffen. Op een sticker stut ab
afzender een postbusnummer in Amerika. De stickers rijn identiek aan de
exemplaren die enige tijd geleden in het
Thalenpark rijn gevonden.

Woning beplakt
met stickers met
fascistische tekst

komen dat de Drachtster fascisten herkend worden, zijn "De Geuzen" uit
Lemmer ingeschakeld. Radstock wijst hen het huis van De Vries, de Lemster
kameraden plakken de — negen — stickers.

Omstreeks 6 juli 1983 valt er bij de familie De Vries een anonieme dreigbrief
door de bus. Op 30 september van dat zelfde jaar doen Albert de Vries en
Henk Popma bij de politie aangifte van de aanwezigheid van een grote hoeveelheid nazistisch propaganda-materiaal ten huize van een aktieve Vikinger.
Het D AF K kreeg naam en adres van deze Vikinger door van een tipgever die
anoniem wenste te blijven. Beide zaken horen in de bovenstaande frisse
opsomming thuis. Gezien de ernst van de ene zaak (de dreigbrief), en de
schokkende laksheid van de politie in de andere (het nazistisch materiaal),
komen we er in volgende hoofdstukken uitvoeriger op terug.

—

-

dagen eerder door De Geucorrupte amateurs uit Beetsterzwaag.
zen" uit Lemmer op het
Drachten
K. Vriezema
huis van de familie De Vries
werden geplakt.
op 14 januari van dit jaar worden stickers van het National Front met
de tekst "Smash communism" op het pand geplakt, waar o.a. de Wereldwinkel is gevestigd.
op 26 februari j.l. krijgen Albert en Albertje de Vries opnieuw een anoniem telefoontje. Er wordt "Sieg heil" geschreeuwd, en voor Albertje
iets terug kan zeggen, is de hoorn al weer op de haak gegooid.

If ** *«!*?* m *"* uTwivS!;
opgevallen
dat we het half miljoen
w™klozen gepareerd zijn? Dit U reeds 4
jaar geleden door mij voorspeld. Vindt u het
vreemd dat een aantal jongeren in Drachten
ecn «l1™-***1» leger vormt, dat de
voorhoede vormt van een nieuw en beter
Nederland? Nou ik niet!!! Deze jongeren
^jn het zat!! Een falende regering, een
falend beleid. Was ons Nederland niet eens
de allergrootste zeevarende natie? Wat zijn
we nu? Waar zijn de tijden van Nederland
Houzee? Ik ben er zeker van dat deze
jongeren zullen uitgroeien tot een massale
organisatie. Geen gelul over nazisme,
<•*«••» en dergelijke kreten. Jongens
(Nederlanders)
ga door en laat jullie niet
intimideren% ook niet door ^^ «^«je

Werkloosheid

begin 1982 gaat omstreeks middernacht bij Albert en Albertje de Vries
de telefoon. Door de hoorn klinkt Hitler-gebral.
Rond de jaarwisseling '81 '82 verschijnen naar fascisme riekende
ingezonden
stukken in de Drachtster
Courant, ondertekend door

jK.at Vriezema.
.,.,_. w . Navraag• .leert
u
dat deze Vriezema met bestaat •
— In de loop van I982 verschijnen op winkelpuien in
DrachtPn hal«mkriii«>n pn
uracnten hakenkruisen en
de volgende leuzen:
"Politiestaat nu! NJF"
"Help Chili" en
"M i M u»
IN.L. oiamc .
- eind april 1983 worden er
in het Thalenpark fascistische stickers geplakt. Het
ziin
zijn dezelfde
aezeirae die
aio een
een oaar
paar

—

-

Dat is uiterst merkwaardig, want vijf maanden later hoort Albert de Vries

Albert de Vries maakte "as jongfeint" al deel uit van het gewapend verzet
tegen de nazi's. Maar de term "oud-verzetsman" is op hem niet van toepassing, want De Vries bleef zich verzetten. Tegen de Koude Oorlog, tegen
broodroof door de BVD, tegen atoombewapening en voor verbetering van de
positie van arbeidersmensen. De CPN was en is daarbij steeds voor hem een
belangrijk middel. Maar Albert de Vries weet ook dat brede samenwerkingsverbanden nodig en mogelijk zijn om racistische en fascistische tendenzen te
keren. Hij was dan ook nauw betrokken bij de oprichting van het Drachtster
Anti-Fascisme Komitee (D AF K).
Zijn oorlogservaringen laten Albert de Vries niet los. Soms "komt de hiele
boel wer boppe", vooral als hij ontwikkelingen ziet die hem aan het verleden doen denken. Albert en Albertje hebben een boot, die biedt hen de
nodige ontspanning. Zo ook in de vakantie van 1983.
Midden in die vakantie (rond 6 juli) valt er een anonieme brief door de bus
bij de familie De Vries. Albert en Albertje weten dan nog van niets. In het
weekend komen ze even thuis om wat aan de tuin te doen. Maar daarvan
komt niets. De anonieme brief, afkomstig van de "NSDAP Gau Drachten"
is een bedreiging met moord: "Mocht er ooit een konfrontatie met dit tuig
plaats vinden dan zal hij worden geëxecuteerd". Een foto van De Vries, geknipt uit De Volkskrant, is op de brief geplakt. Rondom Albert's hoofd
is een schietschijf getekend. "Moatst dit ris even I6ze". zegt Albert tegen zijn
vrouw, uiterlijk rustig, maar innerlijk...
"Ja, wat gebeurt er met je op zo'n moment? Dat vraagt iedereen. Ik blijf
uiterlijk rustig, maar natuurlijk is dat maar schijn. Op zo'n moment doe ik
weer een stap terug, in het verleden, ik krijg visioenen uit de oorlog... Het
is bijna niet uit te leggen. Bang? Nee, bang word ik niet. Ik voel onmacht en
woede. Strijdbare woede. Nee werkelijk, ik word niet bang, hoewel die
fascisten dat natuurlijk graag willen. Maar ik heb wel voor hetere vuren gestaan".
Albertje reageert op een soortgelijke manier: "Ik vind dit heel verschrikkelijk,
maar ik raak niet in paniek".
Nog diezelfde dag gaat De Vries met Henk Popma van het DAFK (De Vries:
"Ik wil graag dat iemand er getuige van is dat ik aangifte heb gedaan") naar
het politiebureau. Hij wijst Radstock en de zijnen als mogelijke daders aan.
De politie zegt toe dat de dreigbrief op vingerafdrukken onderzocht zal
worden. Zonder resultaat blijkbaar, want De Vries hoort er niets meer v.an.

HOOFDSTUK 5
"ZAL HIJ WORDEN GEËXECUTEERD"

jpiaats-.drachten

naam: Albert Marx de Vries
beroep-.profiteur van de
gemeenschap.
adres-.

thwtsrlpm
gau/ drarfrtim

N.S.D.A.P

De dreigbrief aan Albert de Vries.
(Het adres, dat wel op het origineel stond, hebben we weggelaten.)

KGB man-bolsjewiek
Mocht er ooit een confrontatie
met dit tuig plaatsvinden dan
zal hij worden geëxecuteerd.

N.S.D.A.R

dat de politie weet wie de dreigbrief heeft gemaakt. Het is inderdaad Gerard
Radstock. De informatie komt van een Vikinger die tevens de BVD op de
hoogte houdt van de aktiviteiten van de Viking-Jeugd. "De BVD", dat is in
dit geval agent S. V eenstra uit Ureterp, werkzaam bij de politie in Opsterland.
De Viking-informant heeft Veenstra - kort nadat de brief is verstuurd —
meegedeeld dat Radstock de maker en afzender is.
Dus Veenstra wist het.
Dus de politie in Opsterland wist het.
Dus de politie van Smallingerland wist het.
Of, op zijn minst: de politie van Smallingerland had het moeten en kunnen
weten)

Het staat er duidelijk: het ter verspreiding in voorraad hebben van discriminerende materialen is strafbaar. Het was met die wet in de hand dat Albert de
Vries en Henk Popma andermaal een bezoek aan het politiebureau in Drachten brachten.
De voorgeschiedenis: Via via horen mensen van het DAFK dat er bij een
Drachtster lid van de Viking-Jeugd een voorraad nazistisch propaganda-materiaal in huis is. De tipgever laat er voorbeelden van zien, o.a. NSDAP-stickers
(dezelfde die op het huis van de familie De Vries waren geplakt, voorzien dus
van dezelfde - racistische - tekst "Auslander raus" en een hakenkruis).
De tipgever noemt naam en adres van de Vikinger die het materiaal in huis
heeft. Hij heeft de spullen gekregen om te verspreiden. Wil het DAFK er mee
naar de politie gaan, dan heeft de tipgever liever niet dat zijn naam genoemd
wordt. Hij is bang voor tegenmaatregelen. Als de zaak buiten de publiciteit
wordt gehouden, dan mag zijn naam bij de politie wel genoemd worden.

Art. 137e. 1. Hij die, anders dan
ten behoeve van zakelijke berichtgeving,
1°. een uitlating openbaarmaakt.
die, naar hij weet of redelijkerwijs
moet vermoeden, voor een groep mensen, wegens hun ras, hun godsdienst of
hun levensovertuiging beledigend is of
aanzet tot haat tegen of discriminatie
van mensen of gewelddadig optreden
tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras. hun godsdienst of hun levensovertuiging.
2°. een voorwerp, waarin, naar hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, verspreidt of ter openbaarmaking van die
uitlating of verspreiding in voorraad
heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

HOOFDSTUK 6
ARTIKEL 137e WETBOEK VAN STRAFRECHT

Als Albert de Vries en Henk Popma op 30 september 1983 aangifte doen
moeten ze de politie wijzen op het bestaan van artikel 137e. De wetboeken
komen erbij op tafel. Na afloop van het gesprek hebben Henk Popma en
Albert de Vries de indruk dat er iets aan gedaan gaat worden. Maar vijf weken
gaan voorbij zonder dat ze iets horen. Albert de Vries besluit dan zelf maar
eens te informeren op het politiebureau. Weer blijkt het nodig dat Albert de
Vries de dienstdoende agenten wijst op artikel 137e. Na lezing van het artikel
zijn de politiemensen van mening dat er niets ondernomen kan worden.
Albert de Vries laat zich echter niet afschepen en wil met de hoogste baas
op het bureau, adjudant Lageveen, spreken. Dat kan.
Ook Lageveen meent dat er tegen de Vikinger niet opgetreden kan worden.

Het lijkt een eenvoudige zaak: er is een naam, er is een adres, en op dat adres
ligt een voorraad verboden propaganda-materiaal. Voor een beetje antifascistische politie — en adjudant Lageveen zou later voor de VPRO-radio
verklaren: "Ik sympathiseer met dat wat de heer De Vries voorstaat" — een
fluitje van een cent. Maar de politie van Smallingerland blinkt niet uit door
handelend optreden, zo wordt duidelijk.

NSDAP-AO
Bax 6414, Lincoln, NE 68506 USA

RAUS!

AUSLANDER

"Het hakenkruis kan gezien worden als het symbool van het nazisme en
anti-semitisme. Onder dit symbool werden miljoenen mensen (joden,

Of het verspreiden van hakenkruis-afbeeldingen strafbaar is, daarover verschillen de meningen van juristen. Frans Vries, jurist te Amsterdam en gespecialiseerd in de anti-racisme wetgeving, meent desgevraagd van wel:

Dat de politie van Smallingerland zich in elk geval zeer passief opstelt, is
overigens voor het D AF K geen enkele vraag meer. Adjudant Lageveen leverde
daarvoor zelf het bewijs, toen de VPRO-radio hem op 20 januari 1984 interviewde naar aanleiding van deze affaire. Voor de duidelijkheid stellen we hier
nogmaals dat het gaat om een hoeveelheid stickers met hakenkruisen en racistische leuzen ("Auslander raus").

Op dit moment is er nog geen antwoord op deze vraag bij de komitees binnengekomen. Justitie beraadt zich nog.

Naar aanleiding van de passieve houding van de politie sturen het Drachtster
en het Frysk Anti-Faksisme Komitee begin I984 een brief aan de Officier van
Justitie, met afschriften aan de minister en de vaste Kamer-Commissie voor
Justitie.
"Is het juist", zo vragen de twee anti-fascisme komitees in deze brief, "dat
het beleid van het Openbaar Ministerie er op is gericht zich passief op te
stellen tegenover het verspreiden en in voorraad hebben van racistisch materiaal, dit ondanks het gestelde in het artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht".

Vier maanden later, als blijkt dat de BVD steeds van alle aktiviteiten van de
Viking-Jeugd op de hoogte is gehouden en met die informatie niets heeft
gedaan, krijgt Albert de Vries het gelijk aan zijn kant: van de BVD heeft hij
voorlopig inderdaad niets te verwachten. Albert de Vries verwijt de politie
laks te zijn. Hij herinnert de heren aan de dreigbrief die hij kreeg, en zegt:
"Door jullie laksheid word ik gedwongen mezelf te beschermen en ik zal dat
ook doen. Jullie zijn daarvan nu dus op de hoogte". De heren knikken en
zwijgen.

Voor de VPRO-radio (20/1/1984) zal hij later zeggen dat de politie wel zou
trachten achter de daders te komen als er met het materiaal geplakt zou
worden. Dat plakken levert immers een strafbaar feit op. Overigens, zo zeker
is Lageveen toch ook weer niet van zijn zaak, want als Albert de Vries blijft
aandringen, wil de adjudant nog wel eens kontakt opnemen met de Officier
van Justitie. Die ziet, zo blijkt de volgende dag, ook geen reden om tot vervolging over te gaan.
"Overigens", had Lageveen nog gezegd, "hebben we deze zaak wel doorgegeven aan de BVD".
"Daar ben ik helemaal niet zo gelukkig mee", zegt Albert de Vries, en tegenover adjudant Lageveen en enige rechercheurs, die geïnteresseerd meeluisteren, legt hij uit waarom niet: "Van de BVD heb ik in de Koude Oorlog genoeg last gehad. En ik weet niet hoeveel BVD-ers hier bij zitten" — de aanwezige rechercheurs staren naar de grond - "maar het zijn mijn vrienden niet.
Van de BVD hebben we niets te verwachten".

*

Philips spande in 1981 een kort geding aan tegen de Haagse Post naar aanleiding van
een artikel over de weinig verheffende rol van Philips in da jaren 1920-1940. Op de
voorpagina drukte HP het oude Philips-vignet af, waarbij de sterretjes uit dit vignet
waren vervangen door hakenkruisen. Hoewel de rechter oordeelde dat HP "in strijd
met de zorgvuldigheid" had gehandeld, bleek later dat HP dichter bij de waarheid
zat dan ze zelf wist: er werden Philips-radio's ontdekt van het merk "Deutsche
Philips" met een hakenkruis in de bakelieten kast geperst

Adjudant Lageveen verklaart:
"Maar op dit tweede punt" (het voorhanden hebben van diskriminerende
stickers) "terug te komen, ben ik van mening dat wanneer je ergens
hakenkruisen in voorraad hebt en er is daarnaast geen enkel onderschrift
bij die beledigend is voor iemands ras, godsdienst of levensovertuiging,
dat er dan geen sprake is van een strafbaar feit".

zigeuners, homosexuelen enz.) vermoord. In het kort gedi-^j tussen
Philips en de Haagse Post *) formuleerde de vice-president van de Amsterdamse rechtbank de betekenis van het hakenkruis ongeveer als volgt:
dit teken roept bij een aanmerkelijk deel van de bevolking associaties op
met oorlogsmisdaden en daarmee samenhangende wreedheden (deze
uitspraak is gepubliceerd in Rechtspraak van de Week van 22/8/1981).
Een hakenkruis bevat dus een duidelijke racistische en anti-semitische
boodschap, die voor vele mensen bedreigend en beledigend is en in het
bijzonder voor de mensen die door de artikelen 137c t/m e van het Wetboek van Strafrecht in bescherming worden genomen. Het is niet nodig
dat onder het hakenkruis — of onder een ander soort nazistisch runeteken — nog een andere racistische boodschap wordt geplaatst.
Een hakenkruis is op zichzelf al racistisch materiaal.
Een probleem is natuurlijk wel dat vaak politie-ambtenaren zelf al als
zeef bij de toepassing van de strafwet gaan fungeren, terwijl de volie
omvang van de betekenis van de wetstekst niet door hen beoordeeld
kan worden.
De politie moet in twijfelgevallen — zeker in gevallen als deze, die een
politieke lading hebben — de Officier van Justitie raadplegen.
En dan moet ook de Officier van Justitie in twijfelgevallen de zaak ter
beoordeling aan de rechter voorleggen. Dit is ook een instruktie van de
Minister van Justitie aan de Officieren van Justitie.
Als namelijk zou blijken dat volgens het oordeel van de rechter een
hakenkruis niet valt onder artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht,
dan kan alsnog de wetgeving aangescherpt worden".
Tot zover Frans Vries over de strafbaarheid van het gebruik van het hakenkruis. Maar nogmaals: op de stickers stonden ook racistische leuzen en die
zijn in tic geval strafbaar. Lageveen heeft deze stickers maandenlang op zijn
bureau gehad. Het is dan ook ongelooflijk hoe hij ingaat op de VPRO-verslaggever.
We citeren letterlijk uit dit interview om feitelijk aan te tonen dat hij blijkbaar niet eens de moeite had genomen om voor het interview de stickers
nog eens te bekijken.
Lageveen dekt zich weer in door te zeggen "als men die ging verspreiden".
Terwijl hij weet dat "ter verspreiding in voorraad hebben" op zich al strafbaar is. "Ik sympathiseer met dat wat de heer De Vries voorstaat", zegt
Lageveen aan het eind van het interview. Dat is maar de vraag. Wat zongen ze
ook al weer bij Feijenoord? "Geen woorden, maar daden".

Als de verslaggever Lageveen er dan op wijst dat op sommige stickers toch
"Auslander raus" stond, zegt de adjudant:
"Als dat het geval is, en er zijn onderschriften bij van "Auslander raus"
dan zou dat, als men die ging verspreiden, een strafbaar feit inhouden".
(VPRO, 20/1/1984)

De informatie verbaast ons niet. Wel zijn we woedend over de rol van de BVD
in dezen. "Erik" is een gemakkelijk te sturen man — en dus uiterst bruikbaar voor de BVD. "Eigenlijk ben ik nooit een fascist geweest", zegt hij nu,
"maar ik zit in de Viking-Jeugd omdat ik er iets van kameraadschap vond",
en: "Eigenlijk wilde ik er wel uitstappen, maar Veenstra zei dat ik een goede
burgerplicht deed door informant te zijn, dus ben ik er maar in gebleven".
We zijn woedend om reden dat de BVD jarenlang juist deze gemakkelijk
te manipuleren man voor haar louche werk heeft gebruikt, en in de tweede
plaats omdat de politie dus alles wist van de schanddaden die de VikingJmigd in de loop der jaren in Drachten heeft gepleegd! Waren er vergaderingen of akties (bijv. de oefening in de bossen bij Beetsterzwaag) dan lichtte "Erik" zijn BVD-kontaktman tijdig in. Vooraf hadden ze dan samen een
gesprek, en kreeg "Erik" te horen waar hij bij de komende aktiviteit op zou
moeten letten. Na de aktiviteit volgde een tweede gesprek en gaf "Erik"

"Erik" is degene die ons meedeelt:
— de nazi-stickers op het huis van Albert en Albertje de Vries zijn geplakt
door "De Geuzen" uit Lemmer, Gerard Radstock wees hen het huis
van de familie de Vries aan.
— de dreigbrief aan Albert de Vries is gemaakt en verzonden door Gerard
Radstock.
— de bom-me ld ing op 3 maart 1983 is het werk van Gerard Radstock.

Het lijkt een fantastisch verhaal. We wantrouwen Erik, maar als we alle
informatie die hij geeft natrekken, blijkt alles te kloppen. We kunnen niet
anders dan "Erik" geloven.

Tot nog toe hebben we hem de Viking-informant genoemd. Hij vormde één
van de lekken in de organisatie van de Viking-Jeugd. Wetende dat hem dat —
op z'n zachtst gezegd — niet in dank zal worden afgenomen door bondsleider
Quist, vermijdt hij in de eerste gesprekken zorgvuldig zijn naam te noemen.
Later valt die toch. Laten we hem "Erik" noemen. Wij voeren meerdere gesprekken met hem, tot diep in de nacht. Hij heeft kontakt met ons gezocht
omdat hij ons wil waarschuwen voor de methoden van de Viking-Jeugd.
Hij denkt ons van dienst te kunnen zijn met het doorspelen van informatie.
In het tweede gesprek zegt "Erik" tevens informant voor de Binnenlandse
Veiligheids Dienst (BVD) te zijn. Regelmatig heeft hij gesprekken met agent
S. Veenstra uit Ureterp, die hij informatie voor de BVD doorspeelt.

HOOFDSTUK 7
DE INFORMANT

We overleggen met anti-fascisten die op de hoogte zijn met fascistische
wraakmethoden van bijvoorbeeld een NSDAP (AO) (waar Radstock dus
kontakten mee heeft).
Mede op basis van hun informatie (zie hoofdstuk 3) besluiten we "Erik"
uit de publiciteit te houden.

Dekt "Erik" zich met zijn drie-dubbeI-spel in.naar alle kanten, of is hij
oprecht in zijn bedoelingen de anti-fascistische beweging een dienst te bewijzen? We komen er niet goed uit. In elk geval pakken zijn bedoelingen
verkeerd uit: we kunnen weinig met de informatie, zo lang hij zijn verhaal
niet in het openbaar wil vertellen en getuigen tegen — met name — Gerard
Radstock. Maar "Erik" is als de dood voor publiciteit. Hij vraagt ons herhaaldelijk zijn naam niet in de publiciteit te brengen. Hij brengt ons daarmee
in gewetensnood, omdat voor ons in de eerste plaats de veiligheid van Albert
de Vries komt. Die zou gediend zijn met een proces tegen Radstock en met
- uiteindelijk - een verbod en ontbinding van de Viking-Jeugd. Bovendien
denken we dat publiciteit "Erik" de beste bescherming biedt. Maar "Erik" is
niet van plan de Viking-Jeugd te verlaten. Hij vreest repressailles en ziet
voor zichzelf geen rol è la Fresco weggelegd.

alle gevraagde informatie door. Dat alles onder het genot van een door de
staat betaald pilsje.
De BVD-kontaktman wist met "Erik" een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Erik: "We praatten ook over persoonlijke zaken, ik ben Veenstra dan ook
als een vriend gaan beschouwen. Hij is eigenlijk de enige vriend die ik heb,
want kameraadschap zoals in de Viking Jeugd en vriendschap dat is toch wel
iets anders".
Voor zijn inlichtingenwerk kreeg "Erik" 25 gulden per tip, tenzij hij heel veel
informatie kon doorgeven, dan kreeg hij 50 gulden.

L.

Maar nogmaals: dat is één reden om het functioneren van de I.D. in Smal-

"De BVD" - dat betekent in het geval van kleine gemeenten als Smallingerland en Opsterland de I.D. (Inlichtingen Dienst) van de politie. Volgens
Vrij Nederland-redakteur Rudie van Meurs, die een boek schreef over de
BVD, heeft elk politiebureau zo'n eigen inlichtingendienst. "De I.D. wordt
ook wel genoemd de Sektie Stiekum", schrijft Van Meurs.
I.D.-ers houden zich bezig met het informatie verzamelen over mensen of
organisaties die de democratische rechtsorde omver willen werpen. Ook
doen ze werk voor de vreemdelingenpolitie. In Smallingerland heeft een
zekere Hoekstra dit werk jarenlang gedaan, in Opsterland is S. Veenstra uit
Ureterp er mee belast. Met hen deed "Erik" de afgelopen jaren zaken. Deze
twee heren hebben dankbaar gebruik gemaakt van een man die van zichzelf
zegt dat hij "zwak" is en geen moed heeft. Op hun aandringen bleef "Erik"
lid van de Viking Jeugd en raakte tenslotte zo in zijn eigen leugens verstrikt
dat hij steun zocht bij "de tegenpartij", de anti-fascisten.
Uit veiligheidsoverwegingen kunnen we hier niet veel meer over "Erik"
vertellen. We willen alleen nog zeggen dat we na gesprekken met "Erik"
regelmatig tegen elkaar hebben gezegd: "Die Hoekstra en Veenstra zouden
over lijken gaan, als 't hun maar informatie zou opleveren".

hun verantwoordelijkheid.

woordelijk.
We willen ook lokale bestuurders aanspreken. De BVD gedraagt zich als een
staat in de staat en legt aan niemand verantwoording af. Maar dat betekent
niet dat locale bestuurders niet mede verantwoordelijkheid dragen voor
BVD-aktiviteiten in hun gemeente. In antwoord op eerder genoemde kamervragen, formuleerde minister De Gaay Fortman het aldus (25/3/1975):
"De direkte verantwoordelijkheid voor het handelen van d» politieambtenaren die aangewezen zijn voor het verrichten van werkzaamheden
ten behoeve van da BVD en van de ambtenaren dia door hem met de
feitelijke uitvoering daarvan zijn belast, berust voor wat betreft de
gemeentepolitie bij de burgemeester en voor wat aangaat het korps
rijkspolitie bij de Minister van Justitie".
We wijzen dan ook de burgemeesters Smallenbroek en Van Bodegom op

titie.
In de tweede plaats zijn de superieuren van Veenstra en Hoekstra verant-

Met de oefening in de bossen bij Beetsterzwaag en de aanhouding van Radstock wordt duidelijk dat het FAFK geen loze, paniekzaaierige verhalen
had verteld. Men zou verwachten dat de politie voortaan aktiever zou optreden tegen (neo-)fascistische uitingen. Uit het voorgaande is al gebleken,
dat dat niet het geval is. Het enige wat de politie deed was de BVD inlichten,
aldus adjudant Lageveen van'het korps Smallingerland in het gesprek met
Albert de Vries (zie hoofdstuk 6).

In het midden van 1981 vraagt het Frysk Anti-Faksisme Komitee een gesprek
aan met de politie van Smallingerland. Aanleiding tot dat gesprek vormen
racistische leuzen en stickers in Drachten. De mensen van het FAFK stellen
dat er geen sprake is van op zichzelf staande gebeurtenissen, maar van een
systematisch optreden. Zij hebben inmiddels duidelijke aanwijzingen dat er
een neo-nazistische groep in Drachten bestaat die regelmatig bij elkaar komt.
De F AF K-mensen noemen namen, o.a. die van Radstock. De politie reageert
sussend en ziet geen aanleiding om tegen de groep stappen te ondernemen.
Veel dringender acht de politie de aanpak van het soft-drug-gebruik in de
gemeente.

lingerland en Opsterland aan de kaak te stellen. Reden twee is dat deze heren
hetzij als I.D.-er, hetzij als gewoon politieambtenaar, niets hebben gedaan om
fascistische ontwikkelingen in hun gemeente te keren. Hoewel ze, BVDgewoontegetrouw, misschien zullen ontkennen ooit kon tak t met "Erik" te
hebben gehad, zijn wij er van overtuigd dat ze volledig op de hoogte waren en
zijn van alle aktiviteiten van de VikingJeugd.
Willens en wetens heeft Veenstra een voor Albert de Vries bedreigende
situatie (de tijd na de dreigbrief) laten voortbestaan. Willens en wetens
hebben Veenstra en Hoekstra toegelaten dat fascisme en racisme in Drachten
konden voortwoekeren.
Rest de vraag wie de verantwoordelijken hiervoor zijn.
In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de heren zelf. Zij hadden iets kunnen
en moeten doen met de informatie die hun is toegespeeld. Zij waren daartoe volledig bevoegd. "D« politie-ambtenaren, die werkzaamheden t«n behoeve van d« BVD verrichten, behouden de opsporingsbevoegdheid hun
toegekend in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering", zei mr. W.F.
de Gaay Fortman, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, op 25
maart 1975, in antwoord op PSP-Kamervragen. De minister sprak tevens
namens de Minister-President en de ministers van Algemene Zaken en Jus-

HOOFDSTUK 8
DE HOUDING VAN DE POLITIE VAN SMALLINGERLAND EN
OPSTERLAND EN DE SEKTIE STIEKUM (BVD)

HOOFDSTUK 9
KONKLUSIES

Konkluderend kunnen we stellen:
De heer Hoekstra wès en de heer Veenstra is volledig op de hoogte van de
fascistische praktijken van de VikingJeugd in Drachten. Deze heren zijn
werkzaam bij de politiekorpsen van Smallingerland, resp. Opsterland. Hoekstra verrichtte en Veenstra verricht nog steeds BVD-werkzaamheden. Politieambtenaren die daarmee belast zijn, behouden hun opsporingsbevoegdheid.
De politie was en is dus volledig op de hoogte van de aktiviteiten van de
Viking-Jeugd, of — op z'n minst — had dat volledig kunnen en moeten zijn.
De politie weet wie de bom-melding op 3 maart 1983 op zijn geweten heeft.
De politie weet ook wie de dreigbrief aan Albert de Vries heeft geschreven
en wie in Drachten fascistische stickers hebben geplakt. Dat er bij een lid van
de Viking-Jeugd een grote hoeveelheid fascistisch propaganda-materiaal
ligt. is bij de politie ook bekend.
Aan al deze strafbare feiten heeft de politie niets gedaan.
De politie kan dan ook laksheid worden verweten als het gaat om het bestrijden van fascistische tendenzen. Een treffend voorbeeld van verregaande
desinteresse leverde adjudant Lageveen in het VPRO-interview.
Omdat de burgemeester direkt verantwoordelijk is voor het handelen van de
politie, inclusief de werkwijze van de Inlichtingen Dienst, doen we een
dringend beroep op de heren Smallenbroek en Van Bodegom.
Maar niet alleen op hen.
We vragen iedere democra-a-t-e die (mede)verantwoordelijkheid draagt
voor de lakse houding van de politie van Opsterland en Smallingerland waar
het gaat om het bestrijden van fascisme, zijn of haar invloed aan te wenden,
om het tij te doen keren. Fascisme is geen natuurramp. Fascistische ideeën
zijn uitgedacht en worden in praktijk gebracht door mensen en kunnen ook
door mensen bestreden worden. We roepen ieder daartoe op. We schreven
het al in hoofdstuk 2: "Het Drachten van de lafheid" is niet groot. Het
hangt van anti-fasciste-n-s af of dit zo blijft".
Wij roepen mensen op voortdurend waakzaam te zijn. Wij vragen iedereen die
racistische of fascistische daden signaleert kontakt op te nemen met een
anti-fascisme komitee. Opdat er samen aktie ondernomen kan worden.
Eventueel kan er samen met iemand van een anti-fascisme komitee een aanklacht worden ingediend bij de politie. We kunnen ons voorstellen dat mensen

na het lezen van dit dossier nou niet staan te popelen om aangifte te doen
bij de politie. Immers: "ze doen er toch niets aan". Wij denken toch dat er
zo veel mogelijk aangifte moet worden gedaan. Aangiften veroorzaken druk
op de politie om eindelijk eens aktiever op te treden.

Mensen die lid zijn van politieke partijen, vakbonden of andere organisaties
vragen we deze problematiek op vergaderingen aan de orde te stellen.

Nog dichter bij huis: beken kleur als op (familie)feestjes of in je stamkroeg
racistische opmerkingen over de tafel gaan. Misschien is er minstens zo veel
moed voor nodig om dan te zeggen dat je er voor past om met een "Janmaat"
aan één tafel te zitten, dan er voor nodig is om het woord te voeren op een
anti-fascisme avond.

"Verzet begint niet met grote woorden,
maar met kleine daden ",
dichtte Remco Campert.

"Jezelf een vraagstellen
daarmee begint verzet.
En dan die vraag aan een ander stellen".

April 1984.

BIJLAGE
OVER STRAFRECHTERLIJKE MOGELIJKHEDEN OM
RACISME TEGEN TE GAAN

Onderstaand artikel is geschreven door Frans Vries, een jurist die gespecialiseerd is in anti-racisme wetgeving.. Het is overgenomen uit het Nederlands
Juristenblad (17/12/1983).

Dit soort propaganda voert de Centrumpartij al vanaf begin 1980. sinds haar oprichting door het oud-lid van de Nederlandse Volksunie. Dr H. Broekman. Een
meer uitgebreide behandeling kunnen
belangstellenden vinden in de brochure
van de Anne Frank Stichting: "De crisis
en de nieuwe zondebok/De racistische
politiek van de Centrumpartij". Door velen wordt de propaganda van de Centrumpartij racistisch genoemd en als zodanig bestreden. Ook politici van alle andere partijen in de Tweede Kamer onderkennen, gezien hun uitspraken, het racis-

keur open voor buitenlanders. Een aanfluiting..."
- "Herinnen u zich nog de Nederlandse
treinreiziger die onschuldig werd geëxecuteerd? Geen wonder dat volgens enquetebureau De Hond 39% van de Nederlandse bevolking wil dat alle buitenlanders vertrekken en nog eens 15% dat
alle werkloze buitenlanden vertrekken..."
- "Wij zeggen: Nederland is vol: Illegalen naar huis; langdurig werkloze buitenlanden met remigratiesteun naar huis;
wel gezinshereniging, maar dan in eigen
land. Nederland is voor de eerste plaats
voor de Nederlanders..."

Verplichte lektuur voor de politiekorpsen van Opsterland en Smallingerland.

De Centrumpartij: een
racistische maffia
De racistische propaganda van de Centrumpartij kan men het best analyseren
aan de band van haar pamfletten en folder».
Ik neem als voorbeeld een folder die op 5
april 1983 in Ahnere door leden van de
Centrumpartij, waaronder het bestuurslid drs N. Konst. werd verspreid.
De pamfletten werden op last van landdrost Lammen in beslag genomen en tegen de verspreiders werd proces-verbaal
opgemaakt. Enkek citaten:
- "als gewoon burger ben je je leven
niet meer veilig op straat. Zware criminelen worden bij gebrek aan celruimte zo
weer op ons los gelaten. Vreemdelingen
mogen na even zitten hier gewoon blijven. Alleen als slachtoffer wordt je aan je
lot overgelaten..."
- "Het is oorlog en er vallen jonge
slachtoffers. Verdachten van de handel
in Amsterdam zijn volgens de politie
voor ruim 71% (!) buitenlanders en Surinamers..."
— "Onze grenzen staan nog steeds wagenwijd open voor mensen uit alle windrichtingen, die hier gehuisvest, onderwezen en tewerkgesteld worden. Terwijl
zo'n 600 000 Nederlanders werkloos zijn,
staan sommige overheidsbanen bij voor-
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tisch gevaar van de Centrumpartij. In een
kort geding, dat door een aantal organisaties van buitenlanders werd aangespannen, werd de Centrumpartij verboden
bepaalde (leugenachtige) uitlatingen te
doen. op straffe van een dwangsom van
f 25 000 (Kort geding Amsterdam, 25
mei 1982). De verboden uitlatingen zijn
ongeveer vergelijkbaar met de hierboven
genoemde.
Wanneer is racisme strafbaar?

Tot nu toe echter is tegen de Centrumpartij geen rechtszaak geweest wegens
overtreding van de artt. 137c t/m e Sr.
Deze artikelen zijn in 1971 ingevoerd ter
uitvoering van hei Verdrag van New
York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie. Zij vervingen de oude artt. 137c en d
(belediging van bevolkingsgroepen), die
in 1934 werden ingevoegd, onder andere
ter bestrijding van het soort propaganda
van de NSB en aanverwante organisaties.
Deze artikelen werden, gezien de uitgangspunten van art. 4 van het UNO-verdrag van 1966. als onvoldoende gekenschetst. Zij stelden immers belediging
van bevolkingsgroepen alleen dan strafbaar, wanneer de vorm nodeloos kwetsend was. Overigens is opmerkelijk dat
de oude artikelen zich richtten tegen belediging van alle bevolkingsgroepen in
Nederland (dus ook bijv. homofielen),
terwijl dit in de nieuwe redactie beperkt
is tot 'een groep mensen wegens hun ras.
hun godsdienst of hun levensovertuiging'.
In de nieuwe redactie van art. 137cis niet
vereist dat de belediging naar haar vorm
nodeloos kwetsend is. Wel moet (voorwaardelijk) opzet aanwezig zijn. Uit de
tekst en de wetsgeschiedenis (Memorie
van Antwoord) blijkt dat een materieel
beledigingsbegrip is geïntroduceerd. Criteria voor strafbaarheid zijn onder meer
of er sprake is van het aantasten van de
eigenwaarde of het in discrediet brengen.
In de huidige redactie van art. Y31d wordt
gesproken over het in het openbaar aanzetten tot haat. discriminatie of gewelddadig optreden. Van belang is de interpretatie van het begrip 'aanzetten'. Volgens het Memorie van Antwoord houdt

dit opzet in: 'Voor de strafbaarheid is dus
— in verband met de leer van de Hoge
Raad omtrent het voorwaardelijk opzet
- vereist, dat de dader tenminste de kans
dat anderen door zijn uitlating tot haat,
discriminatie of gewelddadig optreden
zouden worden bewogen, willens en wetens heeft aanvaard'.
In het UNO-verdrag 1966 wordt gesproken over 'incitement'. De Internationale
Commissie (CERD), die toeziet op naleving van het verdrag, heeft uitdrukkelijk
gesteld dat de intentie van de dader niet
ter zake doet:
"II is clear that what is penalized in the
second clause of article 4(a) is the mere
act of incitement. without reference to
any intention on the part of the offender
or the result of such incitement, if any".
In art. 137? wordt de verspreiding (of het
ter verspreiding in voorraad hebben) van
racistische (enz.) uitlatingen strafbaar
gesteld, 'tenzij voor zakelijke berichtgeving'. De bedoeling van de verspreider
doet dan niet ter zake: voldoende is dat
hij/zij weet of redelijkerwijs vermoedt
dat in de uitlating een racistische (enz.)
boodschap is vervat.
In de artt. 137c t/m e wordt het dubieuze
begrip 'ras' gehanteerd. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad in 1976 (NJ
1976. nr 551) moet dit worden uitgelegd
naar de kennelijke strekking van artikel l
van het UNO-verdrag 1966. In dit verdrag worden genoemd: ras. huidskleur,
afkomst'of nationale of etnische afstamming.

Toegepast op de Centrumpartij
De propaganda van de Centrumpartij zit
geraffineerd in elkaar en kent ook verschillende niveaus: ogenschijnlijk fatsoenlijke televisie- en radiouitzendingen
(een milde vorm van racisme) en een
scherpe toonzetting in pamfletten. Zoals
ook de maffia in de Verenigde Staten zich
een aureool van fatsoenlijke nette zakenmensen probeert te geven. Sommigen
zeggen daarom dat het racisme van de
Centrumpartij moeilijk onder de termen
van de Strafwet te brengen is.
Maar wie de propaganda van de Centrumpartij analyseert wordt één ding duidelijk: de etnische minderheden in ons

land zijn volgens de Centrumpartij de
oorzaak van alles wat fout is in de Nederlandse samenleving: de werkloosheid, de
onveiligheid op straat, de belabberde
voorzieningen en woonomstandigheden
in de oude wijken van de grote steden, en
zelfs de files op de autowegen.
In de propaganda van de Centrumpartij
wordt het cultuurpatroon van de etnische minderheden als iets minderwaardigs beschreven. Het geheel van de propaganda van de Centrumpartij is er op
gericht Nederlanders op te zetten tegen
buitenlanders, Surinamers en Antillianen. Dé art. 137c. d en e Sr zonder enig
probleem toepasbaar.
Art. 137c, omdat de Centrumpartij
voortdurend afbreuk doet aan de waardigheid van de etnische minderheden in
ons land en deze groeperingen in discrediet probeert te brengen.
Art. 137d, omdat de Centrumpartij aanzet tot haat en discriminatie van de etnische minderheden.
Art. 137e, omdat de Centrumpartij ongetwijfeld racistisch materiaal ter verspreiding in voorraad heeft en bovendien vaak
in allerlei collages racistische uitlatingen
van anderen ventileert.
Gezien de jurisprudentie van de Hoge
Raad en de wetsgeschiedenis hoeft ook
het gebezigde begrip 'ras' geen problemen op te leveren. De Centrumpartij
hanteert allerlei benamingen (vreemdelingen, buitenlanders. Surinamers. minderheden, etnische minderheden), maar
het doel is zonder meer duidelijk: de propaganda is gericht tegen de etnische minderheden.
Opportuniteit
Het OM heeft vanaf de invoering van de
nieuwe am. 137c t/m e in 1971 steeds grote aarzeling getoond om zaken aan de
rechter voor te leggen. De aandrang
moest steeds van buiten komen: klachten
van organisaties of personen. Wie onderzoekt welke zaken zijn voorgelegd komt
tot de onthutsende ontdekking dat het
gaat om gevallen waarin ook de oude redactie van toepassing zou zijn geweest:
belediging in nodeloos kwetsende vorm.
Zo zijn bijvoorbeeld Glimmerveen en
andere trawanten van de Nederlandse

Volksunie vele malen veroordeeld wegens racistische en antisemitische uitlatingen. De propaganda van de Nederlandse Volksunie lijkt dan ook als twee
druppels water op die van de NSB en zou
dus ook onder de oude redactie strafbaar
zijn geweest. Oud-minister van Justitie J.
de Ruiter heeft eens een verscherping
van het vervolgingsbeleid aangekondigd:
'Strafrechtelijk optreden kan in deze gevallen een normbevestigende werking
hebben, met name wanneer zulke gedragingen herinneringen oproepen aan het
tijdperk van het fascisme, dat achter ons
ligt'.
Het is duidelijk dat het vervolgingsbeleid
in een veel te eng kader wordt geplaatst
en dat niet voldaan wordt aan de bedoeling van de wetgever. In feite komt Nederland daarmee de verplichtingen van
het Verdrag inzake de uitbanning van
elke vorm van rassendiscriminatie niet
na.
Sommigen (zullen) zeggen dat het verdiag deze verplichting niet kent. Men
wijst dan op de clausule 'with due regard
to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights...'. met
name de vrijheid van meningsuiting. Dit
argument gaat voorbij aan het feit dat
Nederland geen enkel voorbehoud heeft
gemaakt ten aanzien van artikel 4 van het
verdrag en dit ook niet kon maken, omdat de vrijheid van meningsuiting in de
Nederlandse grondwet geclausuleerd is.
Terecht valt in Nederland racistische propaganda niet onder de bescherming van
de vrijheid van meningsuiting. Optreden
tegen racistische propaganda - ook met
juridische middelen - is juist een waarborg voor de vrijheidsrechten die ook
gelden voor de etnische minderheden in
ons land.
Sommigen zeggen dat je niet met strafmaatregelen moet werken, maar in eerste instantie de voedingsbodem voor racisme en racistische vooroordelen moet
wegnemen. Het verkiezingssucces van de
Centrumpartij zou een signaal zijn voor
de grote onvrede die onder de mensen
heerst.
Bij dit soort redeneringen wordt aan het
toenemend racisme een zekere logica

toegekend. Daarmee is ook het grote gevaar aanwezig, dat het racisme wordt
goedgepraat, dat mensen met racistische
vooroordelen in hun opvattingen bevestigd worden en dat het racisme verder
kan voortwoekeren.
Ook wordt gezegd dat er meer voorlichting moet komen, wat dan als het ei van
Columbus wordt gepresenteerd. Nu ben
ik natuurlijk niet tegen voorlichting,
maar uit eigen ervaring weet ik. dat dat al
jarenlang wordt gedaan. Vele tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog, en wat daaraan voorafging, en over
de nieuwe vormen van fascisme, racisme
en antisemitisme. Tientallen boeken, televisie en radio-uitzendingen, materiaal
voor het onderwijs van de Anne Frank
Stichting, artikelen in dag- en weekbladen. Activiteiten en demonstraties van
anti-racisme-organisaties.
Intussen neemt het racistisch potentieel
toe. De bescherming van de vrijheid, gelijkheid en waardigheid van de etnische
minderheden kan niet wachten op de oplossing van de sociaal-economische crisis
en een verbetering van de mentaliteit van •
de Nederlandse bevolking.
Vaak wordt gezegd dat aanhangers van
de Centrumpartij domme mensen zijn,
die uit radeloosheid niet weten wat ze
doen. Men wijst dan op het groot aantal
stemmen dat de Centrumpartij verwerft
in de probleembuurten van de grote steden of in Almere, waarheen veel Amsterdammers uit de saneringsbuurten verhuisd zijn. Deze stellingname gaat voorbij aan het feit, dat ook in de villawijken
van Aerdenhout, Bussum. Wassenaar, .
Vught, Amstelveen en noem maar op,
racisten wonen. Zoals vroeger ook in die
kringen anti-semitisme veelvuldig voorkwam. Joden werden vaak geweigerd als
lid van een herensociëteit of een elitaire
sportvereniging. Bovendien heeft het racisme van nu, dat vooral gericht is tegen
Marokkanen, Turken en Surinamers,
een koloniale achtergrond. Zeker in dat
opzicht heeft Nederland geen tolerante
geschiedenis.
De leiding van de Centrumpartij bestaat
uit intellectuelen, die precies weten wat
ze doen: drs H. Janmaat, drs N. Konst,
drs A. Vierling. dr W.J. Bruyn. De op-

richter was dr H? Broekman. Als juridisch raadsman treedt meestal Mr L. van
Heijningen, propagandist van het apartheidsregiem in Zuid-Afrika op.
De racistische maffia, die zich tooit met
de naam Centrumpartij, moet bestreden
worden met de middelen, waarmee men
misdadige organisaties bestrijdt.

Verbod en ontbinding
Enkele weken geleden werd bekend gemaakt dat eindelijk een gerechtelijk
vooronderzoek tegen Janmaat op gang is
gekomen naar aanleiding van een televisieuitzending. Ook tegen een ander Bestuurslid van de Centrumpartij zou een
strafzaak aangespannen worden. Bij politie en justitie zijn vele andere klachten
tegen de Centrumpartij ingediend. Een
enkele strafzaak tegen een bestuurslid
van de Centrumpartij is echter niet genoeg.
Nodig is ook dat uitdrukkelijk onderzocht wordt langs welke wegen op korte
termijn verbod en ontbinding van de
Centrumpartij bereikt kan worden. Ook
dit is een verplichting, die voortvloeit uit
artikel 4 van het Verdrag van 1966 inzake
de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.
In augustus 1981 beloofde de Nederlandse regering aan de internationale commissie, die toeziet op de naleving van het
verdrag, met een wetsontwerp te komen
dat het verbod en de ontbinding van racistische organisaties zou kunnen vergemakkelijken. Dit gebeurde ruim drie jaar
na het mislukken van de aktie tot ontbinding van de Nederlandse Volksunie bij
de Amsterdamse Rechtbank (NJ 1978. nr
281). De Amsterdamse Rechtbank kwalificeerde de Nederlandse Volksunie als
een verboden organisatie en verbond
daaraan als gevolgen: lidmaatschap, financiële en andere ondersteuning van de
NVU is strafbaar en het deelnemen aan
de verkiezingen kan ontzegd worden. De
rechtbank sprak echter de ontbinding
niet uit. omdat er ook nog een Stichting
tot Steun aan en Toezicht op de Nederlandse Volksunie bestond. Dan had ontbinding van alleen de vereniging geen
zin, omdat ontbinding als doel heeft 'het
regelen van aanspraken en schulden'.

Deze eng-tivielrechtelijke uitleg van de
artt. 15 en 16 Boek 2 BW is door velen
bestreden. De Officier van Justitie ging
echter niet in hoger beroep, zodat het
oordeel van de rechtbank niet verder getoetst kon worden. De NVU ging wel in
hoger beroep en later in cassatie tegen de
'verbodenverklaring' met de daaraan
door de rechtbank gekoppelde gevolgen.
In beide hogere instanties werd zij nietontvankelijk verklaard. De Hoge Raad
(NJ 1979. nr 363) voegde hieraan echter
toe dat - anders dan de mening van de
rechtbank - geen consequenties verbonden zijn aan de verbodenverklaring.
Deze korte beschrijving van de geschiedenis van de NVU-zaak is illustratief
voor hei beleid van de Nederlandse justitie-autoriteiten. Als antwoord op de kritiek van diverse kanten, kondigde men
een wetsontwerp aan. Dit wetsontwerp
tot wijziging van enige bepalingen over
verboden rechtspersonen (He K. 19811982. nr 17 476) werd in juni 1982 eindelijk ingediend. De belangrijkste wijziging
is een koppeling tussen verboden-verklaring en ontbinding: constateert de rechtbank dat er sprake is van een verboden
organisatie dan moet ontbinding uitgesproken worden.
Óp de inhoud van het wetsontwerp is veel
kritiek uitgeoefend, ook door de vaste
Commissie voor Justitie van de Tweede
Kamer (voorlopig verslag 9 februari
1983). Eén van de kritiekpunten is dat
nog steeds gewerkt wordt met vage normen voor verbod.'ontbindmg: strijd met
de openbare orde en goede zeden.
Maar wat hiervan ook zij: de voorgenomen verandering van de wetgeving, die
nu al zo lang slepende wordt gehouden,
mag niet leiden tot stilzitten. De huidige
wetgeving biedt voldoende aanknopingspunten om racistische organisaties aan te
pakken. Destijds vreesde ik al dat achter
het streven van de Nederlandse regering
naar een 'betere wetgeving' de bedoeling
schuilde om nu niets te doen: 'We hebben
niets aan een symboolwetgeving, die
voor de Nederlandse regering aanleiding
en alibi is om juichend te spreken over de
naleving van het UNO-verdrag van
1966.' zie NJB 1981, p. 978 e.v.
laas moet ik constateren dat mijn vrees
van toen, nu juist is. Daarmee herhaalt
zich de geschiedenis van vóór de Tweede
Wereldoorlog. Ook toen traden de diverse verantwoordelijke Nederlandse overheidsinstanties niet of nauwelijks op tegen de opmars van de NSB. Natuurlijk is
de Centrumpartij nog(!) geen NSB: men
heeft met opzet de oude, voor iedereen
herkenbare, vormen van nazi-propaganda ingeruild voor geraffineerde methoden. Zoals ook de Duitse bezetters begonnen met eenvoudige maatregelen,
waarbij velen dachten 'het zal wel meevallen'.
Tot slot

Uit diverse discussies, zowel met politici
als met juristen, is mij gebleken dat er
grote aarzeling bestaat een eis tot ontbinding van de Centrumpartij te ondersteunen, ook bij die mensen die het racistische en verboden karakter van de Centrumpartij onderkennen.
Een zorgvuldige juridische strategie tegen de Centrumpartij als organisatie lijkt
mij ook van belang. Naar mijn mening
echter moet de mogelijkheid van een uiteindelijk verbod/ontbinding niet uitgesloten worden. Door het OM kunnen
ook andere initiatieven genomen worden, die duidelijk maken dat de Centrumpartij als een criminele organisatie
beschouwd moet worden, bijvoorbeeld:
- een strafzaak tegen de Centrumpartij
als organisatie, waartoe art. SI Sr de mogelijkheden biedt.
- een gecombineerde strafzaak tegen
bestuursleden en andere vertegenwoordigers van de Centrumpartij wegens
deelneming aan een verboden vereniging: art. 140 Sr.
Beide initiatieven hebben als voordeel
dat de gehele propaganda van de Centrumpartij, op basis van de artt. 137c t/m
e Sr, aan de rechter ter beoordeling wordt
voorgelegd. Bovendien kunnen, als het
OM onwillig blijft, diverse personen en
organisaties alsnog strafvervolging trachten af te dwingen door de zaak voor te
leggen aan een gerechtshof (art. 12 Sv).
Frans Vries
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Bandopname bewijst: BVD-er h**d
Concact met lid Viking-jeugd

sriodiek:

itum:
CIRCULATIE
et langer houden dan

dagen

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

De politie van Smallingerland
en Opsterland kreeg de afgelopen jaren regelmatig tips
van een informant over komende activiteiten van de fascistische organisatie 'VikingJeugd'. De politie had de Vikingers dan ook op heterdaad
kunnen betrappen bij fascistische en racistische acties. De
politie heeft echter al die jaren
niets gedaan en kan dus laksheid worden verweten.
Dat was de kern van het 'Dossier Drachten' dat onlangs is
uitgegeven
door
het
Drachtster en Frysk AntiFaksisme Komitee. Naar nu
KSMP-M
blijkt, beschikken de saIn
menstellers en -stelsters van
het oossier over meer bewij- sticker van de NSDAP (AO),
zen om deze beschuldiging voorzien van hakenkruisen
waar te kunnen maken, dan
zijn tot nu toe hebben prijs
gegeven.
(...)
Ze bezitten een cassetteband- 'Erik': "Mar eh (...) hie't ek
je, waarop een telefoon- noch ergens oars oer. Kin j o
gesprek staat tussen de infor- jo noch herinnerje, dat ik doe
mant en de politieambtenaar in kear praal Me oer dy dreigS. Veenstra, die BVD-werk brief dy 't se stjoerd hiene nei
verricht bij de politie van De Vries?"
Opsterland. Uit de inhoud Veenstra: "Ja".
van dit gesprek blijkt duide- 'Erik': "Op Mounein. No. ik
lijk, dat de heer Veenstra, dus hie dus fan (...) hearddat Gede politie van Opsterland, rard wol ris watfakerfan plan
weet dat het Gerard Radslock is te dwaan. Folgens my is't
uit Drachten is, die begin juli gewoan in persoanlike fele
1983 de oud-verzetsman Al- tsjinoer De Vries... Hoe tnoat
bert de Vries schriftelijk be- ik der einliks mei oan?"
Veenstra: "Hat er yn'e tadreigde met moord.
De letterlijke weergave van komst der wer plannen oer?"
het gesprek, dat gevoerd werd 'Erik': "Ja, yn dy geest dus...
op
zatderd&ochtend
10 ja, wat foar aksjes dat wit ik
net, mar hy is dus wer wat fan
maart jongstli
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plan, omdat hy dus np ek distriktslieder is hin. Hy kin sich
dat no feroarloofje."
Veenstra: "Oh, ja. : - eh, no
ja, fierdere bysün'derheden
hast der net oer tink, hoe of
wat, wannear.."
'Erik': "Nee, mar ja, sjoch,
jo binne in bepaald minske
oan't bedreigen., en sjoch ik
wit net wat., sjoch dat kin einliks net hin?"
Veenstra: "Nee".
'Erik': "Want jo moatte, teminsten dat is de taak, jo moatte de burgers beskermje."
Veenstra: "...Ja... Ja, dat is
ek wol sa, mar der kinst sa
moailik wat oan dwaan no
hin. Do kinst sa moailik nei
De Vries tagean en sizze: 'No,
dat en dat komt der oan',
want dan freget dy sich of:
'wer komt dat wei?' Mar ik
prebearje dat wol Ha bepaalde
kanalen troch te spyljen, dat
der wat op kommende wei is.
Ik wit net oft dy dy man ynlichte wolle, mar dat moat se
dan sels mar sjen..hin?"
'Erik': "Okee. Dus fierders
kin'k der neat tsjin dwaan.
(...)
Veenstra: "Nee, soe'k noch
net dwaan, der moast dy..
nee., moast dy der yn feite büten halde no, tink ik, dat dat
it ferstandichste is."
'Erik': "Okee, mar dan sil ik
jo wol fierders op'e hichte
halde, as hy dochs wat resolüts f^g"*'S7V"" >•
Veen
'Eriklül

A C D 1762974
datum

] \C jgg/jr

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

b.

.

d.

BF - BOA

Afschr:

j BO: 209359

Betreft: Vorningsweekend Viking Jeugd,
een door de Viking-Jeug
Van 19 t/m 21 oktober 1984 werd
georganiseerd voraingsweekead,
gehouden
in de jeugdherberg
"De Qrote Beer, Asselseatraat 330 te Apeldoorn.
Aan dit yoraingsweekend werd deelgenomen do*r:

| Gesteld kan worden, dat het vormingsweekend op een mislukking is uitgelopen.

De directe aanleiding hiervoor was het feit, dat, tijdens het ontbijt in de jeu,
herberg op zondagochtend, een duits meisje de eetzaal binnenkwam met in haar
hand een ketting met een hakenkruis. Zij informeerde wie dit verloren had. Dit
bleek
te zijn. Hierover ontstond nogal wat wrevel, die ook
de ui
spraak ontlokte dat, indien dit nog een keer zou gebeuren,
zou kunnen
vertrekken.
De Viking-Jeugd doet zijn best zo goed mogelijk naar buiten te treden en nu geb<
dit.

RTesteld kan worden, dat de huidige Viking-Jeugd bestaat uit een aantal leden,
(die niet bepaald passen in het beeld van de Volksnationalistische jeugd, <Öt
heeft.
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uatuia portoerk,
Postbus 53039
Araster d o L:
Bajak-RABO-Bunk Aoaterdüc
REK. MR. 10.28.39.042 t. n. v. Volsink kassier V. J.Kecierlsi
YGLKgTHOU^E VIKIRGSRS

Kort vers Ta 0 van de Viking-Jeugc bijeenkocst op 6 baart 19&2 in
Zoaln we alleciaal in de krant hebben kunnen lezen, heef t onze beweging
de anarct;i3ten,onkruit-iKinhangers,feK;inisten t psp jongeren en ander
espuis uit nun stinknolen en aeat-gaten tevoorschijn laten ko^en.
'vat ook in de krant stond was,clat het ropaille twee uur io ue kou heeft
s taan oa te verhinderen, dat wij onze oprichtin^s-bi j eenkomst konden
wij onaerhand wel gewend zijn in cit land zijn wéér de
de&ene Bewees t, d ie de klappen hebben &e kregen.
Ck doop Gli[...^erveen,uie op out £uODent voorbijkwücu ucest uoor cie politie
ivorclen ontzet uit een voor heti levensgevaarlijke situatie.
i*et ongedierte kwu:- tet s tokken, verzwaard e pvc-buizen en f iets kettingen
op heufcsft>eotorüd,wac'rna net Icnuppelen kon beginnen-500 rioolratten te^en
één Keüerlanüer.Alle lof voor de politiemens en, u ie heu op dit uowent in
beacxier^ini:, hebben {ienouen en onöetv/ijf ela de nodige klappen hebben
moeten incasseren. Onz -3 si.jiupatie ^aat bij üeze nuar Jaen uit en wij wensen
de op deze avunü eevionü geraakte politiemensen /iet allerbeste en een
vooropueuiè: xierstel toe.
'"•at wij niet in de kr-nt nebben kunnen lezen, is, DAT "'IJ OP Jjï,u£ ^VCKL .-HL
DEGELIJK Gl^a OPiïlJuTINGS-BIJESKKü!«ST (JBiiOÜLEN HEBSSr: £i? DAT „IJ ÜF KOO
Gï£I^; TIEN LIJTUTEN CJ^iKS VAN DEZÜ STÜAAT-TSÜHEÜH üNS PROGHAi^A USBUil. AF 3^
Do "neren uo^on3trunten"-ivreven zich vertienoc^ü in ue handen o^uut zij net
weer vuorellcaar
(Beenden z e ) , "'.e hebben ze ds pas uf£esnec*er. ".

DAT DAÜKTZN ZEI \E LIENIBCJ IS, DAT

HET INDEHDAAD VvEEB V0011ELK/*AH hADI)£K.D£ STJi/.TSN AREÏ7
ONVEILIG, ZE iiADTEN "EEH ZES POLITIEMENSEN IN ELKAAR GfiSLAGüK.BRCCLSOCP
EEH HSSTAÜHAKThüüDEH GEPLEEGD EN HST JCIJPLETE CPBK21AA3 VERV03R GE3LCKKEE5
AT ALLE.iy.AL TER BSSJhSRKIlTG VAK HÜK DSKOO^TIS. (niet te verbeten «e

burger J . Gl.lfrker ve en a ie inelkaor getrapt is)
"ij als leiuing von de oruolievende Vkkiriü-Jeuöü vinüen,utit deze
Müei.iOCrGtie-be3Cheruin£i"beter in de openJtieord verbranc kan norden.
In de krant «tuut ook, dat a e Vikin^j-Jeugd niet is verschenen en ciaur willen
wij &raac
c net volgende op zegeen: ONZE KEKSSN '.-AHEK :'-EL DEGELIJK
DEGELIJK TEH O^T-

VAMGST VAK DS GEIÏODIGDS IN DE VERBRUIKSZ;JiL AAK -EZIG. ONZE UEHSiiK ZIJK VAN
DAARUIT KAAP. DE FEESTZAAL GSGAAïf.hET IS OtfS EEN KAAD3EL,DAT,CNZS KEÜRIGSEKKIPTB EK HELDER GS'^ASSEK JONGENS IK DEZE BERG ONGEDIERTE KIET OPGEVALLEN
iIJi:,I.:ST ANDERE V-CQRDEK:OHZ2 TSGEKSTARDBRS '';STE?T I-7IET EENS T3GEN Ii: ZIJ
SIGEfTLIJK AGEREN.

'•ij hopen in de toekoust een dergelijke stinktroep niet u.eer te^en net
Lijf te lopea(£ijn kleain^ stinkt nots naar de hash en de uitwerpselen
Lucntjes).
VTKI1TG fcOÜ ZEE! !
g H. juist
BONDSLEIDER DER VIKIÏïO-JEUGD
NEDEHLAIO;.

"A
u . r fv --JJCatjö
1\v> 11 rUS
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Postbus ,53039 Ai-otercu.ra
BD
n k: RABO-Bt
• n k Aas ter ü ara
10 9H ,0 n / o , n .
r,. i c.k . „^
n r .i 0 .28.39.042 t. n. v. '-ül : ;ink kassier V. J. Kederlcsé

Geestverwanten,
Zoals u i n KI ia ei o In uit de r/ers of door persoonlijk tecemvoorditi te zijr:
duidelijk io ge voraen,iieef t de VIKING- JgUGD op 6 l&srt 1902 h&ur officiële
oprichting-vergadering ophouden.
In tegenstelling tot de bewering in 3e diverse raedic is de bijeenkomst »l-3
-="erhinücru -.uoor hot opgezweepte roue ë6"3?1-1^3 voor oe Port vun Jleve,r«&ür
,eeft üeze geheel volgens pl^n doorzong ge vonaen, zoals heluun no£ noouZf-^elijk in een anuere var^üerzi^I en wel compleet .'act voorlezing Vi-n a<ï
no „^riöle ^tiehtin ö 3ucte jvertoncin.j, van diverse filfj.s en ünUerlin^e öOUvGc.'t
wisseling. Ter illustratie sluiten ^ij een brief bij van onze J3onu3leiu-3r
•uan zijn Vikin^ers ,uelke voor zichzelf spreekt.
iiet doel vuri üe Vikin^-Jeu^ü ia niet politiek. Teaaken tuet 35ü.Guü Viki
van ünüere lunden voenaen oij ^eatalte te ^even aan een VüLKSTitoü •£- J£TJ
en uit be ii rip"Vulk3truuvv l> \')orcit coor de volksvijanüise eleiaenten,aie nu
de n trut.' t beheersen, ui ttiele^d als f acirtiscii, extreem recnta en uut aies
zij. In vjerkelijkheiü -.villen wij üe miorcien in stana noucien,aie onuanks -e
voortuurendG boa/sjexjisti^ühe hergen^poelint;, nug steeas in ons VCLK en i::
unse jeUou leven.
'•ij bevorderen net voortbestaan van een krachtige ^ezinabcnü ,2t-als die
recan üuizenden jaren de ^ronuala^ vormue van ons vöTk"~ên~"ü:Ce nu bearci^tr
-.vorat duur cie invloed van aarxistische onuervjijskracntenjUru^a ,
ülcurioli3ue,t;ee3"telijke luineia en uer-vertaen^en van volksvreerjuc
u ie in riun ei^en land op dienen te (groeien, i^et onze ei^en jeu&ü.
'ij hiioeren op het in gtanci houoen van een tiezonu^licnaam door het becirijY
'^an vele soorten jeu^u-aport in groepsverband ,he t in stand houden van esr,
O ezonüe •"'euorlonüae ^ee3t, t ïe^orteld in een tirooti?} Nederlanas verleden,
^' jarbor^J door een i_,eè'rfue Neaerlanuae dauenurang.
.-ij be-Oüen afv.-eer van niet Nederlandse invloeden op unze jeu£ü,^dën
integrutie van .-uinderheiu r; groepen op onze scholen, i;één .^uwenüattn t;.et
volte vreoiJüG eloïuentcu.In een behoorlijk aantal sportkampen t cp beschei-sn
schaal in ue Nederlanden, op grootse wijze in Dui£cluna en üosterijk onüsr
geoefende leiding ü'even -;ij de op^roeienue jeugci ue ^.ele^enheiu 3ur_en te
zijn :~et Vikin^cra uit vele landen, -.vent de VOLKSTROü'vü ^eest leeft niet
alleen bij ue Noordelijke jeu^ü^rar ook o. a. in Por tu^ül, Spanje en t: a- er s
zuiaelijke -T tuten. Voor de Nederlanase ufdelin^ van U ie Vikin^-Jeuad ipeslT
behalve ue rocic te^en-vverkinei voornamelijk ae f iQü^cKle^oeili^kheid .
net is ona on^o^elijk cie noodzakelijke k^dervöiFEInÊ Iê"*BêkÖ3 ti?:ên"3n ue
ueelnasue itun onze kuipen voor t; 11 e aieiajes en jon^eng ,<50*k aie iuet een
uiniQua; inkoken .Daar ui- ti^estverwan ten; wanneer u straks u-v kinueren of
kinus-kinderen in ' U - Neo.erlanu.3e ^ezin,op puur Neuerluauso ocholen
een iJeuerlonüae vrijetijds-besteuinti wilt laten opgroeien: STEUNT CivS
tija t;.uut keren, ue sueerlapperij is ten uode ^eaoeua en w i j uoeteri
bereiu zijn ae jeu^ahervürniinË, oveA te ne^en.
De kinderen in de probleeailanüen nept u reeds onvrijwillig via de
untv^ikkeliiioshulp aan i,e\veertje3 en hanatiranaatjes , nelpt ons de
jeu^a in YIïIJhii'ID te leiden.
"?orut beti-ansti^enü liü van de VIKING- J JÜGD NiSDtJKLfcND van&f FL 5ü. — per
jaar of stort U.v periodieke bijaru^e op onze bankrekening.
Bunk:IïA3w-Bunk, Bilderd ij ka traat 8ö,AUsteraaiu

: KüKJKR. 10.20.39.042 t>n.v 'olsiak kassier Y.J Neaerland -

Ui kin cl 3)ruijii
Postgiro : 5057597 t.n.v. : Viking Jeugd ,volkstrouwe
noordia ml se jeugdbeweging
Nederland.
Sekretariaat : Postbus 8O18
8903 ka Leeuwarden.
onze ref :

Uw ref

:

onderwerp: J a a r v e r g a d e r i n g .

UITNODIGING.
De Bondsleiding van de Nederladse Viking-Deugd nodigd u uit
voor onze jaarvergadering die dit jaar gehouden uordt in vp
Aangezien dit een vergadering is met een besloten karakter,
is het niet mogelijk Pen introducé mee te brrngen.
D-iar u zonder uitnodiging geen toegang uoiVt. verleent, d i e n t
u doze uitnodiging mer. te brengnn.
Huize Ben Trovato '•
Kluizenaarsueg 1
V/elp.
Aanuexig zijn :12.30
Aanvang
Datum

:13.00
:Zaterciag 15 Oktober»
Viking, Hou Zee
C.fl.Quist
Bondsleider der Viking Jeugd
Nederland.

860326 055

7 ~8é Ikwartaalnummerl
J gestalte en uitdruk Volkstrouwe Jeugd

[
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VIKING - JEUGD
VOLKSTROUWE NOORDLANDSE JEUGDBEWEGING NEDERLAND

Redaktieadres : Postbus 3O22

6160 GA Geleen

NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN GEKOPIEERD EN/
OF WORDEN VERMENIGVULDIGD, ZONDER TOESTEMMING VAN
DE UITGEVER EN ONDER BRONVERMELDING

ABONNEMENTSPRIJS : "de Vikinger" bedraagt ƒ 25,per kalenderjaar.
LIDMAATSCHAPSGELD : ƒ 50,- p.p. per kalenderjaar.
(zie kasregeling, laatste pagina.)
BANK-Nr: 578.£*«
BANK-Nr. : 578.460.815 A.B.N. Geleen t.n.v.
Viking-Jeugd-Nederland.

DIT BLAD WERD SAMENGESTELD :
IN OPDRACHT VAN DE BONDSLEIDING DER VIKING-JEUGD.

inljonb
- Ondanks Alles

Blz. 1

-. De Vikingen

Blz. 2

- Aktiviteiten 1985 in beeld

Blz. 3

- Verslag Winterkamp 1985-1986...Blz. 5+6
- Verslag Volksdansdag.

Blz. 7

nHDERE
OVER

DE VIKING - JEUGD

IS

VERKRIJGBAAR

BIJ :

Postbus 3022
6160 6A Geleen.

OND£M| 4LLES, STR|JPJ|? WJJ EfgLJJK VERDER!.

Zoale reeds eerder bekend is gemaakt zijn
enkele kleine dingen in de "Viking - Jeugd" Nederland
veranderd. Vele moeilijkheden zijn inmiddels overwonnen
en kunnen wij dus weer ons bekende en graag gelezen
b. xd "de Vikinger", zij het dan, in iets kleinere omvang, uitbrengen. Wij vragen daarom dan ook aan geestverwanten om copy voor ons blad, zodat we weer snel op
ons oude en bekende niveau terug keren.
Verder gaan all! aktiviteiten gewoon door zoals "Pinksterkamp, Zomerkamp, Winterkamp, Volksdans enz. enz..
De enige verandering die heeft plaatsgevonden is het
adres, Postbusnummer en Bankrekeningnummer.
1^;
'het
_ _ op!. _ . . .Alleen
.
- . in diti . blad
- • - - . - vermeldde
_ - adres
- - - en
— Bank—
nr. is geldig!
Verder roepen wij alle Jongeren die Nederland willen
blijven behouden,zich bij ons te melden!

-2-

"Het was een uniek avontuur.Plotseling zo scheert
het, waren de Noordelijke zeeën vol ranken schepen
met angstaanjagende drakekoppen, bemand met stoutmoedige ruige kerels, belust op buit."
Deze woorden schilderen de kracht van de Vikingexpansie, een expansie die hen er toe bracht Groenland, Norraandi'è en een groot gedeelte van Engeland
te koloniseren, grote handelscentra te vestigen in
. .dden Rusland en verre kusten, waaronder die vah
Noord - Amerika aan te doen. Dit alles illustreert
en motiveert het geloof en de heroïsche aspiraties
van dit volk. De magnifieke drakeschepen, mysterieuze runenstenen en juwelen van verbijsterende
schoonheid. Deze expressieve kunstwerken maken de
kracht duidelijk van het robuuste geloof dat de saga's inspireerde. De Vikingers waren bereid met dit
onbuigzame fatalisme te leven en het zulk een levendige en ondubbelzinnige expressie te geven is de
uiteindelijke maatstaf voor het karakter van de Vikingen. Eeuwenlang werden de Vikingen afgeschilderd,
Te een volk van wrede en bloeddorstige moordenaars,
aie er alleen op uit waren het vredige en christelijke Europa te plunderen en te brandschatten. Het
tegendeel is waar, want zij komen naar voren als
handelaren en ontdekkingsreizigers, kolonisten,
dichters en intensieve kunstenaars. Dit is in het
kort een beeld van wat de Vikingers waren en geloofsn; hun goden, hun gensten, hun vorm van vereering,
hun ethiek. Bovenstaande stamt uit orginele literaire
bronnen van Ijslandse afstammelingen van de Vikingen.
De Vikingen waren geen wilde bruten, maar individuen
met een geheel eigen artistieke en subtiele kijk op
zowel deze als de andere wereld.
Daar wij ook een vooruitziende blik hebben ten
opzichte van de huidige toestanden in binnen en
buitenland en wij tenslotte leven volgens de Viking-Cultuur, wat nog op veel plaatsen te zien is,
willen wij veel van deze oude gebruiken in stand
^houden. Is het daarom zo vreemd dat wij
"VIKING JEUGD" heten??????
K. v. R.

.*
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iv
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1. Opmars voor het volksdansen .
2. Morgenappel in het meisjeskamp
3. Pinkstermars op frankische straten
4 Unterführerkamp,42 km mars op prestatie
5. De kleinste meisjes in zomerkamp 85
6. Hout versamelen voor het nachtelyk vuur
7. Rijles met boer Vogel
<i. Tree gewys aantreten
9.De nieuwe man die alles levert voor deV.J.
10. Fanfare van de duitse W.O.
11. Pinksterkamp met alle Europes Wikingers
12. Wolfsangelmars (lbo Km) van de zuidduitse meisjes

27-18-1985 t/m 01-01-1986.
Een veel bewogen jaar ging zijn
einde tegemoet, het jaar met het nummer 1985. Maar zoals alle voorgaande jaren werden onze gedachten weer
wakker, om ons voor te bereiden teneinde weer de lange
v.„-g te gaan maken, om deel te nemen aan het grootse
Winterkamp in het "ïhöngebied en te demonstreren aan de
Zone-grens (Lees - "Schandgrens"), die Duitsland en zo l
mede Europa in twee delen snijdt. De eerste werkelijke
vredes-stap is dan ook, opheffing van deze grens, want
vrijheid en vrede bestaat eerst dan wanneer wij de volkenkundige grenzen eerbiedigen!
Wi'j bereidden ons dus voor en verzamelden diversen ka. raden en kameradenvrouwen die met ons, de lange mars
aantraden. Er moest voor veel dingen gezorgd worden,
o.a, winterkleding want het is daar altijd erg koud,
verder sportkleding, want ook daar wordt in de Winter
r—htendgymnastiek gedaan. Voorts kleding voor het Volksdansen wat tijdens de kameraadschapsavond gedragen word
De gebruikelijke kameraadschapsavond was weer geweldig.
Er werd gezongen en gedanst en diverse kleine toneelstukjes opgevoerd waar we daverend om konden lachen.
Verder hadden diverse meisjes uren in de keuken gewerkt om voor de inwendige mens heerlijke hapjes klaar
te maken. Haar ook moeilijkheden zijn er te melden.
P- overheid ter plaatse, verbood ons het grote vuur aan

- 6 h'et

prikkeldraad te ontsteken en zelfs om het gebied

•

te betreden. Dit konden wij natuurlijk niet accepteren en stuurden dus geheime Kommando's in het verboden
gebied die dan toch de kans zagen meerdere vuren langs
de Zone - grens te ontsteken
BRAVO! Voor de andere deelnemers w.o. vrouwen en kindere werd een ander vuur ontstoken nadat van te voren
door een klein Kommando van enkele jongens, meisjes en
vrouwen in de ijzige koude, uit het bos hout bijelkaar
was gezocht. Zo hadden we toch dat bereikt wat we doen
moesten en waarvoor we gekomen waren. Vikingers laten
zich niet uit het veld slaan, laat dat iedereen gezegd
zijn! Na afloop keerden wij dus vermoeid maar voldaan
naar huis terug, een ieder met zijn eigen gedachten.
_
Tot het volgende Winterkamp!
K», v. R.

•« y *•»

VOLKSDANS-WEEKEINDE

Velen denken altijd dat de Viking- Jeugd alleen
uit Jongens bestaat, maar niets is minder waar.
Want hoe zouden wij dan onze volksdans moeten
uitvoeren, daar hebben we toch meisjes voor
nodig? Nu deze meisjes hebben weook, en die zien
er echt leuk uit met hun blauwe rokken en witte
mooie blouse"s. Daar dit volksdans geleerd moet
worden, was er dus zo"n weekeinde georganiseerd
en kwamen de jongens en meisjes bijelkaar in
Baelen ten huize van de Parn. van Reeth, waar dus
de cursus gehouden werd.
Bij aankomst begroeten we elkaar en werd er druk
bijgepraat. Nadat we onze slaapplaats hadden
ingeruimd gingen we terug naar beneden waar
het volksdansen begon. Ik dacht bij mezelf daar
ga je dan, sta je nu even voor schut, want Je
kan helemaal niet volksdansen. Maar wat blijkt.....
er zijn er nog meer die het niet kunnen. De leiding
begint uit te leggen en doet het voor. De groep
doet het na en dan degene die het nog niet helemaal
kunnen apart, en daar wordt aan uitgelegd wat ze
fout doen en hoe het wel moet.
Om zes uur werd er gezamelijk gegeten.
Na het eten gingen we verder met volksdansen.
Er werd druk geoefend en uitgelgd. En na één dag
oefenen gingen verschillende dansen al aardig.
Ja, volksdansen is helemaal niet zo stom,hèt is
zelfs plezierig en ben je bang dat je het niet
kunt? denk eraan dat alle die het wel kunnen het
ook moesten leren. Dus ben niet bang maar doe meel
Het brengt vreugde en plezier. Wil je het ook leren?
Meld je bij de Viking- Jeugd Nederland en sluit
je aan! m.v.r.

De bondBleiding heeft de navolgende lidmaatschap»- en
abonnementsgelden voor dit jaar als volgt samengesteld
LIDMAATSCHAPSGELD : leden
ƒ 50.» p.p.
2e lid v.e. gezin
ƒ 50,= p.p.
3e lid v.e. gezin
ƒ 25,* p.p.
meerdere leden v.e. gezin vrijstelling van betaling,
scholieren
ƒ 30,« p.p.
uitkeringsgerechtigden ƒ 40,« p.p.
Het lidmaatschap van de Viking Jeugd is inkl. ons blad
"de Vikinger". Het kontributie-jaar loopt vanaf l jan.
t/m 31 4ec. Indien men halverwege het kalenderjaar lid
wordt, bepaalt de Bondakassier welk bedrag men verschuldigd is voor de resterende periode van dat jaart
Dit is een evenredig deel.
Het is leden echter vrty om méér te betalen, dan de
voorgeschreven lidmaatschapsgelden, d.i.v.m. de opvang van financieel zwakkere leden11
ABONNEMENTSPRIJS :

DONATIES

"de Vikinger"
ƒ 25,« p.j.
Verschijnt 6 maal per jaar.
*

:

Deze zijn vrij. Boven een bedrag
van ƒ 25,« p.J. inkl."de Vikinger"
Donaties van geestverwanten worden gaarne ontvangen
via onze giro-rekening of onder garantie van anonimiteit bij de Bondsleider of Bondskassier.
WANNEER DIENT MEN TE BETALEN ?

Dit dient te geschieden vóór 30 november van ieder
kalenderjaar!! Gebeurt dit niet, zonder vermelding
van een grondige reden, dan heeft het Bondsbestuur het
recht deze persoon uit het ledenbestand te verwijderen.

)
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*
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Datum:
(h-indtekenins)

Straat:.....

Tv;ee pasfoto's bijsluiten.

Opname aanbevolen door:
:

Ggv.'9 G~t •*................«•••••.*•... o"tanuplr.t? t s :.......................•...«

Beroep:..

Woonplaats:

Geboorteplaats:..................... Geboortedatum:

Haam:.............................•«Voornaam:

9
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Hierdoor bevestig ik,dat ik met de doelstellingen van de VIKING-JEUGD
akkoord ga,en neem er kennis van,dat,in geval van willekeurige daden
mijnerzijds die in tegenstrijd zijn net de beginselen van de VIKING-J3UGD
en de goede orde van de staat,mijn lidmaatschap automatisch geschrapt wordt.
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Anné Fr ank-stichting over uitspraak:

„Hetze van CP en CD
tegen buitenlanders
nu beter te bestrijden"
(Van onze correspondent)

f'

LEEUW ARDEN — De opvatting
van het Leeuwarder gerechtshof, dat
de kreet „buitenlanders eruit" in
bepaalde omstandigheden een misdrijf oplevert, is volgens plaatsvervangend directeur Nko Salra van de
Anne Frank Stichtingeen „een consequente, doordachte uitspraak",
die aanknopingspunten biedt voor
de gerechtelijke bestrijding van geraffineerd racistische groeperingen
als de Centrumpartij (CP> en de
Ceatromdemocraten (CD). „Het is
vërfêagead dat het Leeuwarder gerechtshof het begrip 'ras' zo uitlegt,
dat discriminatie op grond van etnische afkomst ook onder de antidtscriminatie-artikelen valt. Met
deze uitstekende uitspraak staan we
ook sterker tegenover bijvoorbeeld
het Nationaal Jeuydfroat en de Vjdie steeds weer lokaal
", aldus Salm desgevraagd.
Ook bestuurslid Aad van der Burg
van het Prysk Anti-faksismekomité
tFAFK) toonde zich verheugd over
de beschikking Van het hof, die vorige week kwam op een bezwaarschrift tegen de dagvaarding van
twee Friese Viking-Jeugdleden. Zij
worden beschuldigd van het in voorraad hebbenv openbaar maken en
verspreiden"' van nazi-propaganda,
waaronder stickers met hakenkruisen en daaronder teksten als „Auslander raus" en „Wir sind wieder
da". De FAFK-voorman beschouwt
de beschikking als een duidelijke les
voóf-het'Openbaar Ministerie in
Leeuwarden, dat vervolging 'op
grond van de gevonden propaganda
eerst niet aandurfde.
1 ''Het zou overigens niet voor het
eerst zijn, dat Nederlander» in eigen
land voor het in voorraad hebben
van hakenkruis-afbeeldingen worden berecht. De rechtbank Breda
stelde bijvoorbeeld in december
1984, dat? de bezitter van duizend
speldjes mist daarop een adelaar die
een hakenkruis vasthoudt in strijd
met het discriminatie-artikel 137e
van het Wetboek van Strafrecht
.handelde, De_ speldjes werden op
last van de rechtbank vernietigd,
omdat de'afbeeldingen geassocieerd
zouden worden met het nationaal, socialisme, dat een racistische en
antisemitische ideologie kent.
Verder is er de veroordeling tot f
500 boete op grond van hetzelfde
wetsartikel door de rechtbank Rotterdam (december 1982) van een

jongeman, die in het Feijenoordstadion een overhemd droeg met
ccn hakenkruis waaronder het opschrift 'White power'. Artikel 137e
bedreigt degene, die een uitlating
openbaar maakt, die voor een groep
mensen, wegens hi-.n ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging beledigend is of aanzet tot haat tegen
persoon of goed van mensen wegens
hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of
geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden. Die straf staat ook op
het ter verspreiding in voorraad hebben van voorwerpen, die zulke uitlatingen bevatten.
Het gaat er om of bijvoorbeeld
discriminatie op grond van een bepaalde nationaliteit of op grond van
het buitenlander zijn onder dit artikel wordt begrepen. De Hoge Raa«L
heeft verscheidene malen uitgesproken dat de reikwijdte van aitikel
137e moet worden beoordeeld naar
de strekking van het VN-verdrag
inzake uitbanning van rassendiscriminatie. Aan dit verdrag uit 1966 is
het artikel ook ontleend. Onder
„ras" moet dan worden verstaan:
ras, huidskleur, afkomst of nationale
of etnische afstamming.
Hoofdofficier van justitie mr. Albert Bosch achtte — in zijn brief aan
het FAFK van maart 1984 — 'Auslander raus' „met enige goede wil
misschien" te beschouwen als het
aanzetten tot discriminatie van bui: tenlanders. Maar dan niet volgens
artikel 137e, omdat er niet bij staat
• welke buitenlanders worden bedoeld. Het gerechtshof heeft gèobr-'
deeld, dat de kreet in combinatie
met een hakenkruis wél onder het
discriminatie-artikel kan vallen, omdat de uitlating daarmee in een context wordt geplaatst
•'
Daarmee lijkt ook strafvervolging
van leden van de Centrumpartij en
de Centrumdemocraten mogelijk,
die tot dusver straffeloos tegen nietNcderlanders te keer kunnen gaan,
terwijl iedereen weet dat zij Noordafrikanen en Turken bedoelen en
geen Duitsers of Belgen. Aan publicaties van de ,twee partijtjes is- af te
lezen welke buitenlanders om welke
reden dienen te vertrekken. Dafcromdenkt Nico Salm van de Anne
Frank Stichting» dat de beschikking
van het Leeuwarder gerechtshof de
juridische strijd 'tegen CP en CD
kansrijker maakt

De uitspraak van de rechtbank in
.«euwarden heeft een lange voorgechiedenis. In Friesland, met name in
)rachten, zijn al geruime tijd leden
•an de Vikingjeugd actief. Ze houden
«f eningen in de bosten bij Beesterwaag, verstoren bijeenkomsten, met

bommeldingen en bekladden muren,
viaducten en gebouwen met fascistische leuzen én stickers. Deze activiteiten waren bij de politiekorpsen
van de betreffende gemeenten al langer bekend, maar er werd niets tegen
ondernomen.

an een verslaggever
Taar onlangs bekend is geworden wil de rechtank in Leeuwarden gerechtsvervolging instellen
sgen twee leden van de fascfofijM*t»ei VJlt^qg-JAiiy<l.
Ie worden vervolgd wegens het in bezit hebben en
erspreiden van discriminerend propagandamateiaal. De uitspraak is juridisch van belang. Dit
mdat de rechtbank een bredere interpretatie
eeft dan tot dusver gebruikelijk van artikel 137 e
it het Wetboek van Strafrecht, dat strafbaarheid
an verspreiding of het in voorraad hebben van
iscriminerend (tekst)mateiiaal regelt. Mogelijk
eeft de uitspraak gevolgen voor de rechtsyervoling van de Centrumpartij.
Een voorlopig dieptepunt van deze
acties was het met de dood bedreigen
van oud-verzetsstrijder en CPN-lid
Albert de Vries. Zijn huis werd regelmatig met leuzen beklad, evenals
zijn auto. De dreigbrief bevatte een
krantefóto van. De Vries, rondom

Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke bericht-'
geving,
Ie. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep
mensen,, wegens hun ras, hun godsdienst of hun
levensovertuiging-beledigend is of aanzet tot haat
tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen personen of goed van mensen
wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging,
2e. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vérvat, verspreidt of ter openbaarmaking van die
uitlating of verspreiding in voorraad heeft, wordt
• gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.
- .
.

Artikel 137 e

zijn.hóofd was een schietschijf getekend met daarbij de tekst: „Mocht er
ooit een confrontatie met dit tuig
plaatsvinden, dan zal hij worden
geëxecuteerd". Dat was in juli 1983.
De teksten die ook begin jaren '80
her en der op gebouwen gekalkt
werden waren onder meer: „Alle
nikkers haar Auschwitz", „Hitler
had toch gelijk" „Ausltader raus" en.
„Politiestaat .nu!", een en ander
voorzien van hakenkruisen en runetekens.
De Vries deed aangifte bij de politie, compleet met naam en toenaam
van «en lid van de Vikingjeugd die
nazistisch materiaal in huis heeft.
Hij wees de adjudant op het bestaan
van artikel 137 e, doch de politie deed
niets. Des te vreemder omdat later
bleek dat de politie volledig op de
hoogte was van het doen en laten van
de fascisten, zelfs de naam kende van
iemand die verantwoordelijk was
voor een bommelding in maart 1983.
Deze onfrisse praktijken vormen
de achtergrond van de 'recente uitspraak van de Leeuwarder rechtbank tot vervolging van twee VUdnjgjeugd-leden. Het ging onder meer om

Bezit van racistisch materiaal strafbaar gesteld
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de vraag of er strafbare feiten waren
gepleegd met het in huis hebben van
'het betreffende racistische materiaal. Vanaf de invoering van Artikel
137 e (zie inzet) heeft het openbaar
ministerie steeds grote aarzeling getoond om dergelijke zaken aan de
rechter voor te leggen. Met de veroordeling is ook het beledigend karakter van hakenkruisen erkend
(„een voorwerp") en biet in voorraad
hebben van dergelijk materiaal
strafbaar gesteld, zoals het artikel
expliciet voorschrijft.
Mogelijk schept deze uitspraak een
precedent voor een. harde aanpak
van de Centrumpartij, die zich bedient van racistische programmateksten als „Nederland is voor de eerste
plaats voor de Nederlanders". Maar
tot nu toe is er tegen de Centrumpartij nog geen rechtszaak geweest wegens overtreding van artikel 137 e.
Omdat de Centrumpartij ongetwijfeld racistisch materiaal ter verspreiding in voorraad heeft en bovendien vaak discriminerende uitspraken doet, komt daarin hopelijk
met deze recente uitspraak snel verandering.
,-
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cultuur kan b beden! Verder waren er weer de gebruikelijke sportwedstrijden, met als laatste een
voet bal-^gevecht. Veel gelachen, lang aan VolksdanPinkster.kamp 1
sen gedaan, maar ook onderling veel van gedachte
gewisseld,
wat uitermate belangrijk is» Dan tenslotVoor vele was het vroegop staan om de Jaarlijkse
'savonds bij het kampvuur zingend en schertsend
reis, met goede stemming en opgewekte zin, te starten te
tot in de vroege morgenuren doorgebracht. Pinksternaar het Pinksterkamp.
maandag dan nog een soldaten Kerkhof bezocht <om daar
Deze keer was het een geheel andere omgeving waar de soldaten die hun leven hadden gegeven in dé zware
we naar toe moesten en wel naar de Lunenbur gerheide . strijd, tegen het Amerikaanse Imperialisme en het alVoor de Nederlandse Vikingen zoals gewoonlijk een be- les vernietigende Bolschewisme, te eren. Daarna een
hoorlijke afstand, we hadden n.l. vijf uur nodig voor nog drie tot vier kilometermars met Vaandels, landswe ons bij de Kampleiding konden melden. Een behoorknechtstrommels en Fanfaren, een krans neer te leggen
lijke rit dus. Maar we zijn zo langzamerhand grote en in. het volgende dorp bij een monument van Gesneuvelden.
lange afstanden gewend, wat ook vroeger bij de oude
Na de prijsuitreiking voor de winnaars en het laatste
Vikingen het geval was en het spreekwoord zegt; Zoals appèl, was dit kamp weer tot een einde gekomen. Gede oude tongen, zo piepen de jonge!. Er werd dus niet zamelijk werd het kampterrein opgeruimd en na afscheid
jemopperd en de afdeling "Viking- jeugd Nederland" ver- van elkaar te hebben genomen ging iedereen weer huistrok met volle uitrusting en materiaal zingend en
waarts met de gedachte er toch weer iets van te heblachend met div. auto's vanuit Zuid-Limburg richting
ben opgestoken en er het komende jaar persoonlijk
Lunenburgerheide .
weer sterker aan te werken dat onze beweging nog groDaar aangekomen, vonden natuurlijk de gebruikelijke ter wordt.Dit vragen wij ook aan diegene die thuis
blijde begroetingen plaats wat altijd weer erg plezitten, één ieder kan en moet wat doen wat in zijn
zierig aanvoelt, want ja de meeste jongens en meisjes vermogen ligt, zowel de jongeren, maar ook de ouderen
zie je op zoi internationaal kamp toch maar één keer
kunnen ons daarbi : helpen!
per jaar. Maar naast vele vertrouwde gezichten zagen
Schrijf jullie reakties en biedt hulp
we deze keer ook een grote hoeveelheid andere nieuwe
en samenwerking. OOK financiële hulp aan de "Vikingwaar we eigenlijk een beetje verwonderd over waren,
Jeugd - Nederland".
daar deze "nieuwelingen" er uiterlijk héél anders uit"Een plaats is nog vrij-de jouwe!!!!
zagen vooral wat kleding en haardracht betreft. Al
gauw werd ons uitgelegd wie zij waren en hun aanwezig- Voor het volgende Pinksterkamp,
heid bij ons. Het waren jeugdigen uit verschillende
staat reeds de bus klaar voor
groepjes en groeperingen die wel dezelfde grondgedach- 75 man, deze moet vol, houd er
ten hebben, maar zich totaal anders uitten ten opzichte, rekening mee en zeg het voort!!
Hou Zee,
van ons. Om nu het fijne en beschaafdere optreden teK.v.R.
genover de buitenwereld en ook het beter gemotiveerde
ideaal uit te dragen, om te zien hoe wij dit doen, de .
Volksgebruiken met de uitleg van het "waarom" enz. enz.
te leren kennen, waren deze jongens en meisjes uitge-..
nodigd, om dit Pinksterkamp mee te maken. Ook hielden
div. leiders, o. a. Wolfgang en Wal ter een goede en
gerichte rede, en ook Kam. K. v. Rifln. leider V. J.
Nederland hield een vlammenffS toespraak en verlangde
-mr^k.
een sterkere band met alle Europesche Nationale groeperingen om zo tot een krachtige éénheid te komen, die
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Een goede vriend is mijn alles;
maar ook mijn, vijand kan ik gebruiken;
Laat mijn vriend zien, wat ik kan,
zo leert mijn vijand, wat ik moet!
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Spoorzoeker,

Vol nostalgie, maar tevens met verbazing,
las ik in het vorige nummer van ons blad de
tekst van "Hoort! Zegt het voort!" Die verbazing gold de laatste regel, die er (blijkbaar per abuis) werd bijgevoegd. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de verdeling van
de tekst onder de notenbalken. Naar de... is
het begin van "naar de duinen".en reid de
laatste lettergreep van "wij zi.1n bereid!"
Als jongen was ik lid van de beste groep
in mijn geboortestad: de Eburonen.
"Eerste Germanen van 't Limburgse land..
Daaraan zijn wij nog steeds verwant!"
Eburonen was geen. slecht gekozen naam,
gezien 't Germaanse geestelijke erfgoed.
De eerste artikelen der padvinderswet luiden
immers:
1• Op de eer van een padvinder kan men
vertrouwen.
2. Een padvinder is trouw»

WIJ ZIJN BEREID!

f

Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar het zomer
zonnewendefeest gevierd. Met vele andere organisaties, waaronder ook de Vikingjeugd Nederland,
waren wij. tesamen in het Teutenburgerwald om het
traditionele Volksgebruik in Internationaal Noordlands verband uitbundig te vieren»
Voor vele was de reis daarheen een lange weg, wat
hun doch niet daarvan weerhield aanwezig te zijn
en het bij weerzien van vele Kameraden en Kameradenvrouwen met hun kinderen, kwam dan toch weer dat
innerlijke gevoel van saamhorigheid naar boven en
leverde het bewijs, dat wij onze oude Volksgebruiken door niemand zullen laten verdringen, of te laten ondergaan!
Natuurlijk waren weer diverse linkse en allerhande
andere groeperingen op de been om tegen ons te demonstreren. Er was een grote Politiemacht, te land
en in de lucht, die ons en onze auto's doorzochten
en zelfs de hele dag met helikopters uitgerust,
met filmcamera's boven onze kampplaats bleven
vliegen, om te zien en te filmen hoe gevaarlilk
wij misschien wel waren. Ook direkt in het kamp .stonden twee V.W. busjes en twee andere auto's
van de Politie om onze bewegingen gade te slaan.
Aangezien nu de aanwezigheid van. zeer veel kleine
jongens en meisjes, die op het grote weiland diverae volkse spelletjes deden en de grotere Kameraden
de Politiemannen volkomen negeerde.^ zagen zij zelf
de onzin van hun aanwezigheid in. De helmen, gingen
af, de wapenstokken werden weggelegd, zetten zich
in de zon en schakelde de radio in om naar de voetbal wedstrijd te luisteren, die onderdeel uitmaak»
ten van het Wereldkampioenschap voetballen in. Mexico. Intussen werd door de grotere meisjes een grotere zaal van een Restaurant in gereedheid gebracht
voor het houden van diverse voordrachten voor de
jeugd, waaraan ook een groot aantal ouderen die
aanwezig waren deelnamen.
Daarna werd op een weiland een grote houtmijt ope bouw v, wat dus door de jongens en meisjes uit
et aangrenzende bos bijelkaar gesleept moest worden.

Dlt alles werd met een lachend gezicht en vol goede moed gedaan en zo kwam dan het vele oude dode hou
uit het bos om voor het vuur te dienen, "het Zonnewende - vuur"y een eeuwen-oud Germaans volksgebruik.
Daarna was het dan eten en voorbereiden voor de
kameraadschapsavond, die buiten werd gehouden, waarbij korte toneelstukjes, maar aet grote inhoud, door
de Viking-Jeugd werden voorgedragen. Ook een SoloBallet uitgevoerd door Annet, ontlokte een zeer
krachtig applaus van de aanwezigen en onder leiding
van Edda zongen de kleinsten in koor diverse liederei
Aansluitend werd natuurlijk door iedereen volop meegedaan aan het Volksdansen, waarbij opviel dat vele
oudere mensen opgewekt meededen.
Dan klonk een hoornsignaal en moest alles aantreden
om naar het weiland te gaan, alwaar het vuur ontstoken zou worden. Alle aanwezigen schaarden zich om de
houtmijt, het fanfarekorps van de Vikingjeugd stelde
zich op en bliezen op hun bazuinen,wat prachtig en
indrukwekkend klonk, vooral omdat het geluid door
het aangrenzende bos weerkaatst werd» Dan kwamen in
looppas jongens en meisjes in de kleurige kledij van
de Vikingjeugd met fakkels in hun hand, wat in het
donker fantastisch uitzag. Ze maakten een rondedans
om het vuur, werkelijk een indrukwekkend en prachtig schouwspel. Na diverse spreuken en wensen kwam
dan. de "Vuurspronjfc, die door vele uitgevoerd werd,
als ook het nieuw verloofde paar; Dirk en Uschi. Na
dlv. liederen een toespraak van Wolfgang Nahrath.
Wij wensten ons alle een vruchtbare en goede zomertijd toe en schaarden wij ons tot diep in de nacht
om het vuur, zongen vele liederen en bespraken vele
culturelen onderwerpen.
Vele die dit nu gelezen hebben zullen natuurlijk
beseffen dat ze iets gemist hebben, maar het volgend
jaar is het weer en dan kun je alsnog mee om het
mee te maken. Dus tot het volgende Zomer-Zonnewendefeest zal ik dan maar zeggen!
K.v.R»
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Surfplanken te water

Appèl

Vikingen aan het ontbijt in Sibbe

Ja, dit hadden wij nog niet
eerder gehad, maar we hebben de stoute schoenen
aangetrokken en twee dagen een prachtig Watersportkamp georganiseerd. Met ongeveer 20 Jongens
en meisjes trokken we vanuit Sibbe erop uit om in
Eysden op een speciale plaats het "Ooststrand" te
zwemmen, waterpolo, Kajak-roeien en het wind-surfen te beoefenen. Dat daar ontzettend veel gelachen werd kun je je wel voorstellen, want velen
hadden nog nooit eerder op een surfplank gestaan
en kwamen met de vreemdste capriolen weer in het
water terecht. Maar de aanhouder wint yen op den ^
duur lukte het toch en konden de meesten al een
behoorlijk eind met de surfplank surfen, zij het
met de nodige spierpijn. Na afloop van de eerste
dag, kwamen alle vermoeid maar met lachende gezichten en goed humeur terug naar de kampplaats
in Sibbe waar de tenten stonden opgesteld en aan
de vlaggenmast onze mooie oranje-blanje-bleu vlag
vrolijk en statig wapperde. Er werd toen gezamelijk
behoorlijk en gezellig gegeten aan een privisorische tafel die buiten was opgesteld, want ja
zo'n dag maakt de magen hongerig. Maar er was
door de kokkin José een zeer goede en overvloedige
maaltijd bereid en een ieder kon naar hartelust
eten en drinken. 'sAvonds werd er nog een Kampvuur aangelegd en onder vertellingen en zingen*
filmvoorstellingen werden ook nog braadworsten
gegrild die heerlijk smaakten» Het was een prachtige dag geweest, waaraan, s'Avonds ook nog twee
oudere kameraden deelnamen, die door de Bondsleider
waren uitgenodigd*
De tweede dag werd om ?u30 gewekt. Natuurlijk
ochtendgymnastiek gedaan en aansluitend gezamelijk het ontbijt. Hierna gingen wij naar Valkenburg, gekleed in ons grijs-blauwe V.J. hemd,
om een bezoek te brengen aan de "Fluwelengrot".
Een deskundige gids gaf uitleg van wat wij te zien
kregen. In combinatie konden wij ook een bezoekje
brengen aan de "Ruïne"van Valkenburg» Het gekael

Watersportkamp 1986.
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Voor het a.s. Winterkamp moeten alle die mee willen om dit grootse gebeuren mee te maken zich vroegtijdig bij de Bondsleiding melden. Dit in verband
met onderdak, vervoer, enz. Verder moet gezorgd
worden voor goede degelijke winterkleding.
Inlichtingen hierover vroegtijdig bij de Bondsleiding aanvragen.

K.v.R., J.S» M.v.R.

'In de namidd&ö trokken we weer naar het water en
werd het watersport gebeuren voortgezet. Tegen 18.00
uur waren alle weer op de kampplaats terug» Na de
hongerige magen gevuld te hebben werd er een speciaal lied gezongen voor de Bondsleidezén vrouw en
dochter als dankbetuiging voor het georganiseerde
Watersport-Kamp. Na de tenten afgebroken te hebben
vertrokken allen weer naar buis.
t Het was een succes , daar was iedereen het over eens»

)

C.deB.

Wij kunnen hier in ons Nederland, een land met
veel jongeren, twee soorten jeugd. Het ene deel
hiervan zijn jonge branieschoppere. Zij houden
van veel pils, discogedreun en denken niet aan
werken. Waarom zouden ze ook. Met een W.W uitkering of soc. zaken komen ze er ook best.
Demonstreren tegen alles en nog wat, vinden ze
ook leuk en als er eens iemand inelkaar geslagen
moet worden, gelijk om welke reden dan ook, zijn
ze er ook wel voor te vinden. Verder hangen ze
maar wat rond en aan sport doen ze alleen maar
via de T.V. buis»
Er is echter nog een andere groep. Een groep die
niet in disco's te vinden is, maar zelf graag mu- .
oiseren. Liefst volkse muziek! Zij doen aan Volksdansen en onder deskundige leiding ook aan sport.
Zij zijn niet te lui om te werken en maken slechts
bij hoge uitzondering, als zij werkelijk geen werk
kunnen krijgen, gebruik van de soc. uitkeringen.
Behoor je tot de eerste jeugdgroep; vergeet het -;.
dan maar. Behoor Je, of wil je tot de tweede groep
behoren, dan is er nog een plaats voor je over bij
de Viking-Jeugd, waar alle bovengenoemde zaken
beoefend wordt, motorsport en watersporten, muziek
gemaakt en volksdansen, en. waar kunstvolle voorwerpen
gemaakt worden en nog veel meer.
Ben plaats is nog vrij, die van jou!!

JEUGD.
s=s:==£
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de Bondsleiding.

Buiten, kmp 1286
Ook dit jaar wordt door de
Bondsleiding der V.J. Neder
land weer een Ruiterkamp
georganiseerd. Ket beloof
weer een prettig kamp
te worden en er
wordt één ieder
die het mee wil
maken, de grondbeginselen van het
paardrijden, onder
deskundige leiding
bijgebracht. Verder zal
er voor de grotere •**
vanaf 14 jaar een marsroute
met bepakking van circa 15km
worden uitgestippeld met
sluitend, z.g. stormbaan.
De winnaars gaan met een
oorkonde als beloning en her__
rinnering aan dit kamp, na afloop naar huis.
'sAvonds rond het kampvuur gezellig samen zijn, met
zang en muziek. Meebrengen; eigen instrumenten, ook
slaapzak, toiletartikelen,sportkleding, stevige
schoenen en kleding voor de mars.
Direkte vooraanmelding bi.1 de Bondsleiding is nood2£aj&,waarna plaats en datum bekend zal worden gemaakt,
Voorlopige kosten p.p. ƒ20,= voor 2 dagen.

(Uit de Edda.)
Vrij yertaaid.

Blond is zijn haar
en. blank zijn huid;
zijn ogen stralen
als saffier.

*.

Hij werpt de speer,
hij temt de hengst,
leert zwemmen,
zwaait het scherpe zwaard.

hij schaaft de pijl.

hij spant de boog,.

Hij heft het schild,

En Jarl groeit op.

En Moeder baart
haar eerste zoon;
windt hem in zijde»
doopt hem Jarl.
Blond is zijn haar
en blank zijn. huid*

JARL.

