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Aanvraag tot opname in de VIKING-JEUGD
Hierdoor bevestig ik. dat ik met de doelen van de Viking-Jeugd akkoord ga. en neem er kennis van. dat in
_ . ; .f geval van willekeurige daden mijnerzijds die in tegenstrijd zijn met de beginselen van de Viking-Jeugd en
'e orde van de staat, mijn lidmaatschap automatisch geschrapt wordt
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Lef hebben ia: om te zeggen dat Je
Nederlander bant en dat Je de Nederlandse kuituur met de daarmee samenhangende volksgebruiken en volsaartilen stomweg in ere wilt houden
er voor wilt leven, werken en zo nodig zelfs
wilt sterven,opdat w* dat verdedigen wat ona
Haf en eigen ia ea dat onze kinderen en kleinkinderen in vrede en welvaart na ons kunnen verder leven, let wel met onze eigen kultuur-gedachten en gebruiken.Dit is onze plicht en ....
het is ons heilig recht! Wij noemen dit "Volkstrouw " ! Wanneer men heden zo praat wordt
door vele een afwerend gebaar gemaakt en zelfs
door sommige» angstig gekeken, want het is toch
niet meer modern oa Nederlands te zijn ? Wat
je vandaag moet weten is; hoe de div, Engelse
en Amerikaanse Pop-groepen met hun zangers en
gitaristen hèten,waar ze wonen,hoe hun privé leven is, hoeveel drugs en hoeveel vrouwen
ze gebruiken (misbruiken). Verder is het al bijna plicht geworden te weten waar alle ZuidAmerikaanse steden en dorpen liggen en hoe hun
oppositie-leiders heten, in Afrika hongerende
kinderen te adopteren en vooral om links socialistisch te denken en te handelen. Ook behoort
men de vakantie centrums in Spanje,Joego-Slavie Italië en Noord-Afrika te kenaan en op de
scholen en in de discotheken drugs te leren
gebruiken. IS DIT TOEVAL ?. Neen en nogmaals
neen. Dit alles is om de gedachte en liefde van
onze jeugd van Nederland, hun geboortegrond,af
te wenden althans te vervagen zo dat ze willoze
werktuigen worden van het Amerikaanse Imperialisme en het komonisme (socialisme) die alle
eigenwaarde en initiatief van de mens vernietigd.
C/:. Ze prediken vrijheid en mensenrechten»
niets is minder waar getuige da schandgrens van
prikkeldraad hoogspaanings-draden en mijla dwars door Europa loopt, met daar ach-

WAT 1$ LEF HEBBEN ?

D B S

ter d* nodig» maschinegeweren en tanks. De var•atwoordeiiffea Üwvot* zi ja niat all»*» de Ra*»•&, ook Aaerikanan laten dit ten eigengunate
TOortbeata*» en bekommeren zich niet o» deze
allergrootste mensenrechten-schending aller tijden! Waar halen déze beide grootmachten bet rech*
vandaan om te heersen over andere landen en volkeren ? ledar volk heeft het recht en de plicht
te leven naar zijn elfen vrije wil zonder inaengia*
van buitenaf. Dit geld zowel voor het Oostblok,
maar ook voor ons in het z.g. vrije Westen,waar
0"»ook een gedragapatroon tordt opgelegd wat
bijons niet pa*t. WIJ VOLKSTROUWÈf PROTESTEREN
MET KRACHT HIERTEGEN!!II l Wat wij willen ia, om
ons zelf te zijn oa te beslissen wat voor Nederland
en de Nederlandse bevolking goed of slacht is.
De Nederlander ia daarvoor mondig genoeg en was
dit al door da eeuwen heen. Onze voorvaderen hebben honderden^ jaren lang gezwoegd «i.Jbebbea
•weet tranen bloed laten vloeien oa Óna zo mooie He
derlaad op ta bouwen en te ontwikkelen. Divtrae
landen hebban ons in vroeger tijde» overvallen
en oorlogen tegen ons geroerd, maar altijd zija
we weer herrezen en hebben wij ons weer vrijgevochten. De Engelsen dia ona div. keren de oorlog
verklaarden, de Spanjaarden die we tachtig jaar
bevochten, de Franse overheersing enz. zij allen
kregen ona niet klein.Onze grote handelsvloot,
de seeaacht(Adm. de Ruyter,Piet-Hein,Tromp),
Onze waterbouwkundigen,de inpolderlngan(Leehgw4p»r)oaze grote schildere(Rembrandt,Pieter-BreugeY), onze dichters o.a.(Vondel)enz. enz. Maar
ook onze boeren en arbeiders hebben meegewerkt
(zij waren nooit te lul) om de Nederlanden gesticht door onze grootse "WILLEM van ORANJE "
op te werken tot een Volk ea staat die in de
wereld ter dege gerespecteerd wordt.
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NEDERLAND

ONTWAAK !!

te denken?
Wien N«erl»nds Bloed te zingen?
IT
Zijn eigen ras zuiver te houden?
II
Völketrouir te zijn ?
II
II
Tegen drugs te zijn ?
II
tegen totale verpaupering van onze grote steden te zijn?
II
Onze Nedl. taal te gebruiken in
plaats v. b. overheersende Engels?
" "
"
Tegen de stijgende criminaliteit A
te zijn?
^
» "
"
Met angst vervuld te zijn bij het
zien binnentrekken van massa's
vreeode volken In ons land waardoor
wij nog meer werklozen krijgen of
harder moetn werken en neer belasting moeten betalen ?
Wij "VOLKSTROUWEN" vinden dat wij terecht wat moeten doen on de NEDERLANDER en de NEDERLANDERS wakker te schudden om gemeenschappelijk zeer krachtig
ons bestaansrecht te handhaven en te verdedigen.
fi j hebben lang genoeg gezwegen! ! !

la h*t Ttrbodan- eau Nederlander te zijn?

Op een vroege wintermorgen,
jinde 1944f«ing Ik met een vriendinnetje,hont
ürzamelen.te reden op onze fietsen oVêr de stille weg van Hilversum naar Loosdrecht.Ochtenddamr
hing nog over de hel.Huizen waren daar niet.We zot
den naar het bos van hst sanatorium Zonnestraal
gaan.Er was absoluut geen verkeer én dus fietsten
we naast elkaar midden op de betonweg.Opeens passeerde ons een Duitse militair.Hlj groete niet.
Waarschijnlijk had hij die nacht dienst in Hilversum gedaan en ging hij nu terug naar zijn
dexicovej bij ^tt vlifgvtódjeJ^osdVfcWt^waar
kei e He»sri5objÜdts gsst«fione«rd stöölfn.Di

De noord.

«

Bij het einde van de oorlog, trokken de Polen Groningen binnen. Een jogfe
soldaat van 16 jaren oud was Van zijn compagnie
weggeraafct en omdat hij voor de Polen bang was
nad hij zit* verstopt i»i«*»>hoaibi*& Teen. de u».
hem een poosje later ontdekte,wist hij niet
cht wat te doen net deze jongen. KL j droeg hem
er aan voorbijtrekkende Polen.Dese op hun beurt
leverden hen af aan de Oranjemensen,zoals vele
Nederlanders toen genoemd werden.Het leed van die
jongen was niet te overzien,zij bonden hem vast
aan een boon en stenigden hem aan alle kanten,
er werd geslagen en getrapt,netzo lang,tot de
jongen bèwttstloos was. Toen werden zijn touwen
doorgesneden en werd hij met zijn gezicht in een
noddërsloot ges topt. Hl j stikte bijna, ond]lr luid
gelach,werd hij wederom uit èe sloot getrokken,
tegen een boom gezet,zijn mond vol met koeiennest gestopt vastgebonden,wederom met stenen gegooid, totdat de Jongen dood wast
N. F.
-0-0-0-0-0-0-0-0-

Leerde men niet op
dat men geen kwaad met kwaad vergelden mocht?

PHL.

aer was ons nog maar set gepasseerd,we lachte» nog
o* Ujtt gekke Duitse fietsje, toen twee mannen in
lange regeajaasea ons voorbij reden.Ook zij groetten niet.En toen gebeurde bet.Juist daar waar de
Loosdrechtaeweg een flauwe bocht maakt,waar toen
nog uitsluitend de bei aalt beide kanten van de
weg was,vond op nog geen twintig neter voor ons
een koel beraamde moord plaats.Plotseling trokken
de beide mannen ieder een pistool uit hun zak,
reden op de Duitser in en schoten.De militair
schreeuwde;Hilfe,Hilfe!HiJ trok vertwijfeld aan ^
de machinepistool die hij tussen zijn riem had, W
maar kreeg die niet snel genoeg los.Toen sloeg hij
tegen de grond,sprong weer op,rende een stuk de
hei op,naar de ingang van een orchidee-kwekerij.
De mannen schoten nog steeds op hem.Nooit zullen
we,15-jarige kinderen,de doodsschreeuw van de
Duitser vergeten.We waren van onze fiets gesprongen en lagen naast de weg in de vochtige hei.De
twee mannen schoten nog enkele malen en reden toen
snel weg,richting LoosdrecHt.Vanuit Zonnestraal
kwamen mensen aangehold.Ze bogen zich over de Duitser. Hl j was dood.Drie dagen later werden voor Met
raadhuisje van Loosdrecht enkele gijzelaars doodgeschoten. Voor hen staat daar nu een gedenkteken.
Ik heb daar nog niet zo lang geleden een foto van
gemaakt.Maar er staat niet vermeld,waarom zij daar
moesten sterven.Niets over de laffe moord door
twee "verzets-mensen" die zich zelfs niet ontzagen
twee kinderen als "rugdekking" te gebruiken,niets,
over het feit dat deze moordenaars zich nimmer (P
gemeld hadden!
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Doemen, de democratie
feébben ingevoerd Een
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Andere volkeren hebben
inuneri ook manamoorden veroorzaakt, aldus de
leerlingen. Verder meent
15% van de scholieren dat
•MME*.«net .zulke grote
wetenschappelijke pres«»«*" fbhet Duit»»het
wcht heeft niets meer
yin Auschwltz te moeten
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Westduitse
scholieren
willen zwijgen

toeft vanochtend
jteteverd ain ban.

afvoer idMeonoentrèerdè,
gbteren meegedeeld.

DEN HAAG - Bij bedrijven
dte handelden In ZuldaMkaanse bloemen tijn ongeveer dertig wefknetnen
ontslagen. ZIJ sUn overbodig
geworden deer net bestuit
van de bloetBenveUingen In
ons land om geen Zuldafrikaanse Woemen meer te vellen. Dat beeft ein woordvoerder van de Aalsmeene

Bloemenboycot
Zuid-Afrika
kost banen

BUaÜHent

FNV-j
hielden in
steun van Shell aan het
in Zuid-Afrika
steunt dé apartM, stond In hun
— _._.„..> te lezen.
_at de FWV grote sommen
geld belegt in Zuid-Af rika,
werd in het pamflet verzwegen. Op die manier
maken deze jongeren zich
belachelijk. Ook de FNV
steunt de apartheid. Daar
mogen de actievoerden
niet aan voorbijgaan, anders zijn ze ongeloofwaardig en doen ze schade aan
de strijd tegen apartheid

oprotten, sal de
twve just

De tamil. ftgers terroriseren hun 30.000 landgenoten
In West-Duitsland om geld
te verzamelen voor wapenaankopen, aldus het blad

DEN HAAG - De guerrflla; Uberatton Ttgers
van
" Eelam' vent
meer dan
200.000 ruiden «f van TamilviachteUngen In de Bands">t Dit 'beeft Kei
liae weekblad Sten

Tamils persen
landgenoten af

cridc Dat «èft de roorun.
•taande AiftÉHiaaaëe eeoi Fkvd BWfgilen.
Bergsten, directeur van het
Instituut voor Internationale Economie in Washington, zei dat de VS niet in
•taai zullen zijn hun
machtspotltte in de wereld
te handhaven als de schulden van hét land Jaarlijks
met ƒ230 miljard blijven
groeien.

ven

- Als de

nieuwe crisis

Waarschuwing
Amerikaanse

Het woord Vikingen ** Vikings 10 tot op heden niet
volledig geklaard. D»» t* «eer heeft naa «an de
uitleg iemleuteii. tien heeft bijv. het uit bet latijiae *icus omtmtane «ngelsakaiche wie, dat evenals
het Frankische wie de betekenis, markt of handelsplaats kreeg, tot Petemoe van het viking(Wiking)
verheven. Vikingen waren dan handelaar* *n neringdoender» of «eer aummier: voorraadvormers, een mm
ning die vooral door de Noorae taalonderzoeker ,
Sophus Bugge, redigent en uitgever van de Edda, net
klem werd gehuldigd. Net all de Zweed Elis Wadstein
die eveneens van het latijnae vicua uitgaande-de
Vikingen kortweg als atadmewonera indentifieeerde.
In dit verband Wees hij nadrukkelijk op sleaswic,
de oude naam van Schleswig,(SleeswiJk) de stad aan
de Seniel; waarin hij df geboorteplek van het woord
VikimgCiifciÉgKvolgena Wadatein, dus aleaawlclnger
meende t* herkennen.
Toch hebbei. Bugge en Wadatein weinig steun gevonden
voor hun verklaringen, hot voor de hand liggend deze op het eerete gezicht ook lijken.
Ook de poging, de Vikingen eenvoudig als de zonen
van het Noorse gevaat Vik te zien hield geen stand*.
Bovendien stonden de weer- an wlndbeatendige zeelui niet alleen als Vikingen bekend. lm het Frankisch waa nat woord Normanni. d.w.z. mannen uit het
noorden in zwang. Adam VIA Bramen noemt za aaco-A
manni, essaiUiiannen. De alaven noemden hen rua, voigens hat zweedse woord rucetal, hetgeen roeikerela
betekend,
Hat zwaard waa hat statussymbool van de vrije Viking
het magische wapen. Skaldenliederen en Saga'a hebban om dat kostbare inatrument van noordia vechtlust aan hele krans van fabelen gevlochten.
Zeven maal prijst de Êdda Sigurda zwaard Qram,
dj|t al* tuur glansde «n zo vlijmscherp was dat het
een op hit taiir geworpen plukj» wol doorkliefde.

Vikingen, Noormannen, Eaeenu*»*»,
en hun «waardeni
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Zwaard van Odin.

C. de B.

Egil Skalla Qrimseon prijst zijn Dragawanhil, het
door
dwergen gesmede
Tijrfingzwaard
duit
de schild«.-. — — J »t_ _!£ S* 3
.S J - "
"~
•"
*
*
ntaagd Hsrwor la dode
held na velerlei
dadan
uit
handen nam en naar de eeuwige krijgoroaden wegvoerdel
Met andere woorden; de Viking*n onderhielden met
hun zwaarden een ware cultus, zij gaven ze hoogdravende, fraai klinkende en verklareiïée namen, zij
minden het glinsterend staal met religieuze innigheid, volstrekt geloofwaardig dat zwaardbezitters dij
wapen nimmer aflegden, zelfs het nachtelijk bed ermee deelden. Alle zwaarden worden gekenmerkt door de]
rechte, spitetoelopende, meestal tweesnijdige kling
met in de lengte richting een ondiepe geul of groef.
De beste zwaardklingen kwamen uit het Rijnland, waar!
toen vooral binnen de driehoek Keulen-SolingenSiegen de bekwaamste wapensmeden van Europa waren
gevestigd. De Rijnlandse zwaardvegers(wapensmeden)
vervaardigden een uitnemend staal en verstonden ook
de kunst van damaserlng. De noordse smidswerkplaatsen specialiseerden zich meer op het 4-delig gewest,
(pareerstok, angel, knopbasis en knop), dat zij al
naar welstand en positie van het koper, rijk versier-j
den, celiseerden,vergulde» en van inlegwerk voorzagen. Het droomzwaard van een vikinger bestond dus
uit een Rijnlandse kling met Noords gevest.

Is de wilde Jacht voorbij,
omlaag de zeilen, fluks en bil),
Als de zon de einder raakt,
lonne dromen ziin ontwaakt,
In de verte een lied dat schalt,
Nu hier kampvuur vlamt en knalt,
Onze wimpel houdt de wacht,
boven tent en boot en nadtt.

Op het vlammende rood.
Het Vikingervaandd In voorspoed en nood,
BIJ lachende zonne bij stormende zee,
Hel Vikmgervaandd waait allen lijd mee.
Rustig, als de meeuwen, glijdt,
zadit uw boeg, die 't water "splijt,
tot een veilige haven blinkt,
waar een vrolijk meisje winkt,
Velen aan het verre strand,
Groeten In U het Vaderland,
Zi) zijn fier en diep ontroerd,
wijl gij 't oude Vaandel voert.

De zilveren Griffoen,

Door de golven woest gewed,
Viklnger boot naar 't verre doel,
Door de golven die u slaan,
Breekt gij zeker Uwe baan,
Kameraad en Bondgenoot,
blijft gij nog steeds
O, fiere boot.
En Uw wimpel, hd en fris,
Toont ons wie Uw Idder Is.
Refrein

VIKINGERilED
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de Bondsleider
Kees v.Rijn.

-o-o-o-oHet is weer zo ver en het jaarlijkse wintertreffen staat voor de deur. Het
beloofd weer een goed kamp te worden vooral
als iedereen meegaat,want Je weet,hoe meer zlelen,hoe meer vreugde,Zoals ieder Jaar zal ook
nu het kamp plaats vinden in de direkte omgeving van de Oostduitse grens.Voor diegene die
•eewillen is een vroegtijdige aanmelding noodzakelijk i.v.b.met vervoer em het aanmelden in
I de Jeugdherberg,Vat heb je nodig als je meegaat?
Een paspoort voor Duitsland +een jeugdherberg9as*. verkrijgbaar bij de A.N,W,B,Kleding voor
de Jongens,een blauw-grijs hemd en zwarte broek
stevige winterschoenen,trui,winterJas,muts,band
schoenen,trainingspak,gymschoenen of pantoffels voor in de Jeugdherberg,Verder voor de
kameraadschapsavond nog een wit overhemd,verder
toiletartikelen en een sloop+bedlaken of hoes
voor de Jeugdherberg(in Duitsland verplicht)
schoenpoets,zaklantaarn,p«n of potlood en natuurlijk goede zin,Het bijgevoegde aanmeldingsformulier moet beslist voor 20-12-1986 bij mij
terug zij»,Fantasie-uniformen en Blue-Jeans
(spijkerbroeken en jassen)zijn niet toegestaan!
Meisjes dragen donkerblauwe rokken en witteblots.
Komt allen Je zult er geen spijt van krijgen,

WINTER-KAMP
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Dit dient te geschieden vAör"3Ö1novem
kalenderjaar!t Gebeurt dit niet,zonde
van een grondige reden, dan heeft hè"
het recht deze persoon uit het-leden
verwijderen.
A.

DIENT MEN TE BETALEN

DONATIES
7"Szrzijn"vrijr"ió^enfe|fIbei
drag van ƒ25,* p.J.. inkl.iirv
Vikingen)
Donaties van«geestverwanten worden gaarne ,ónt(vipingf
•Ma onze bankrekening of onder, garantie,i.vj '
Hit bij de Bondsleider of BondBkassier.v

ABONNEMENTSPRIJS: "de Vikingen" :
Verschijnt 4 .maal per|[j

2e lid v.e.gezin
3e lid y,e, gezin -(
meerdere leden v.e;.
stelling van betalii
scholieren
-,;f.-,'; *?.j^v»",
uitkeringsgerechtigdenƒ; 40 jï
Het lidmaatschap van de Viking-Jeugd is, inkl;;,oi»
blad "de Vikingen". Het kon±ributie-Jaar, IpoptiT
af 1 Jan.t/fa 31 dec. Indien men halverwege|het|kalenderjaar lid wordt,bepaalt de Bondskassier^Wöll!
bedrag men verschuldigd is voor de resterend»*]
ode van dat Jaarl Dit is eea evenredig deel;
Het is de leden echter vrij om meer 1
de voorgeschreven lidmaatschapsgelden,,'

gesteld.
LIDMAATSCHAPSGELD leden

De bondsleiding heeft de navolgende rl
,.
en abonnementsgelden voor dit Jaar als; volgt IfcamjE
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Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Datum bericht:

21-05-198?.

Bijlage(n):

een.

Betreft: Viking Jeugd,

Ui» dienst, doe ik U bij deise uitgave nr.1-2 198? van
Op verzoek van
de Vikingen toekomen.
Het bevat uit uitvoerig verslag van Ijsselsteyn alsmede krantenknipsels hierover.
Einde*.
de Districtscommandant|
n.d.hfd.Juet.Dienst,
n.d. DIR, ^pKatie Maastricht.
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i doelen van de Viking-Jeugd akkoord ga, en neem er kennis van, dat. in
i daden mijnerzijds die in tegenstrijd zijn met de beginselen van de Viking-Jeugd en
i van''de staat, mijn lidmaatschap automatisch geschrapt wordt.
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Wij zwemmen tegen de stroom.
Een plaats is leeg - die van jou!

iroot europocs-noordlands volkstrouw Jeugdverbond.
...j ^terken de wil zich te weren van de mannelijke jeugc
rioor tochten, kampen en prestatiewedstrijden.
_..ze meisjesbond ondersteunt het beoefenen van
volksgebruiken en goede manieren bij de vrouwelijke jeugd.
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YSELSTEYN

nou dat hebben we dus goed gezien op het Duitse Oorlogs-kerkhof waar zo'n 32000 gesneuvelde
duitse soldaten hun laatste rustplaats hebben.
Vanuit Duitsland kwamen ongeveer 500 mensen hun
doden bezoeken,met het gebruikelijke ceremonieel en spreKers Maar ook uit Nederland en België
waren mensen aanwezig zelfs Engelsen die een bezoek brachten. Ook was er een duidelijk zichtbare aanwezigheid van Politie op het kerkhof,want
zoals de kranten schreven waren er Neo-Nazies aanwezig die onrust of rellen wilden ontketenen.
Door het op de voet volgen van deze Neo- Nazies
kon de Politie dit voorkomen aldus de div. kranten. Daar vele Duitse mensen het zich angstig
en onrustig en gestoord voelde bij het zien van
deze grimmig kijkende Politie, kwamen deze op het
idee, bovenstaande bericht te lanceren. Waarom
ze er wel waren ligt in het feit,dat ze gewaarschuwd waren door de Belgische Rijkswacht,voor
Linkse rode groeperingen die de orde die in IJsselsteyn altijd geweest is,wilden komen verstoren, omdat naar hun bekrompen mening een ieder
die een Duits-SoldateEkerknor bezoeKt een Fasr.hifit of Neo-Nazie is.

Goed dat er Politie is....
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Dat dit geen smoes is,bleekaiaar al te
goed op 9-Nov.1986 in het Belgise Lommei waar
op het Duitse-Oorlogskerkhof een veldslag is ont
staan,notabene op de graven, toa». linkse elementen, opgeroepen door Belgise P. v.d.A.Leéen en
het Anti-Fasen.Comité in Heerlen, in Lommei de
de orde ezn rust kwamen verstoren. De Rijkswacht
moest zwaajr optreden en met vier auto"s met acht
waterkanonnen,acht autos met M.E. personeel werd
en dan deze verstoorders van. het kerkhof verdreven. Dat zij dit in IJsselsteyn ook wilden
doen wat bekend was,is daarom niet gebeurd daar
de angst er goed in zat want er zijn rake klappen uitgedeeld door de Rijkswacht ,maar ook van
de op het Kerkhof aanwezige bezoekers.
Waarom werd dit afschuwelijke beeld
niet beter naar voren gebracht, maarwei grote foto%s van de Wed.Mevr. Rost vanTonningen met de
daarbij belachelijke bewering dat zij als hoofd en
Leidinggevende figuur van rechts radikale Jeugd
groeperingen op IJsselsteyn zou opereren!
De Wed. Mevr. Rost vanT. heeft absoluut niet één
•groepering in de hand,daar zij sto»weg de capiciteit daar niet voor heeft en de meeste jeugdigen niets met haar te maken willen hebben.
De enige goede en al jaren bestaande Jeugdbeweging is dan ook de " VIKING-JEUGD"
onder leiding van " Kees van Rijn". Deze beweging heeft dus totaal niets met de Wed. R.v.T.
te maken,wij zijn zelfstandig en trouw aan onze
beginselen en staan voor de toekomst van ons
land en kultuur. Dus waarom zouden wij volkstrouwen dan ook op een oorlogskerkhof onrust willÉn
veroorzaken?? Wij hebben alleen onze gesneuvelden
die in de zware strijd tegen het Bolschewisme
hun leven lieten geëera en een krans gelegd. Dit
is dan ook door een ieder vastgesteld en ook
onze Politie en tegenstanders en kranten konden

-3ri.n ook al'-en maar schrijven dat wij ons gedicipUneerd^ebben^edragen zoals dat ook van een
"VIKINGER" wordt verwacht! f
Kees van Rijn.

Ze waren provocerend door zich
zeer nadrukkelijk naast bezoekers
te posteren. Ze bleven daarby zwijgzaam en waren ook niet aanspreekbaar. Ze gaven geen antwoord op
vragen en fotografeerden willekeurig personen. Na afloop van de officiële plechtigheid legden zü bloe-1
men op graven

YSSELSTEYN - Tijdens de jaarlijkse Volkstrauertag was
ook zogenoemde Vikingjeugd present, waarvan de meeste
leden ook in het zwart gekleed gingen. Zij droegen in hun
handen dennetakjes met in het midden een denne-appel.

(Van onze verslaggever) ,
YSSELSTETN - '
Ongeveer veertig leden vani
de V'üdngjeugd uit Nederland i hebben gepoogd zich
te manifesteren tijdens de
gisteren gehouden officiële
herdenkingsplechtigheid op
de Duitoe militaire begraafplaats in Ysaelsteyn.

POLITIE HOEFDE

Provocerend
Viking) eugcl
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•

Vlaamse Oostfrontstrijders
willen herdenken.
Hoewel de burgemeester van
Lonuneleen samenscholings verbod had ingesteld, verzamelden zich gisteren tiental,
len Vlamingen op het kerkhof, die zwaaiend met 'de
Vlaamse Leeuw1 Duitse oorlogsliederen zongen.
Demonstranten, uit België en
Nederland probeerden aan
de fascistische bijeenkomst
een eind te maken. De vechtpartij die daarvan het gevolg
was. werd door de Rijkswacht beslecht door middel
van de drie waterkanonnen.
Een gewonde, die bij het gevecht viel, kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

• De onti-^iscisten gingen met de ultra-rechtse Vlamingen op

De Rijkswacht joeg met drie
waterkanonnen dé vechtenden uiteen en arresteerde
veertien personen, die in de '.
loop van de avond weer vrijgelaten werden na het op- •
maken van een proces-ver- ,
baal.

LOMMEL - Op het Duitse oorlogskerkhof in het
Belgische Lommei zijn gisteren leden van enkele^
uiterst rechtse en anti-fascistische groeperingen '
met elkaar op de vuist gegaan.
• :
t
•
• .. J

LOMMEL - Bijna traditioneel is het kerkhof in Lom mei, waar gesneuvelde Duitsers begraven zijn. de trekpleister voor rechtse Vlaamse
groeperingen als de Vlaamse
1
Militanten Orde en de Voorpost, die hier op Allerzielen de
(Door onze correspondent Aad Jongbloed)

MET IX TE GRUPEN

gedrag van
op kerkhof
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Tel Avlv - Dl» Zohl dor 9,5 Mlllionen
Juden, di« wottwelt ouSerhalb )*• l
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WenlgerJadm

vahrzehntelang behaupteten die
Kommunisten, bei ihnen gebe es keine Arbeitslosigkeit, sie sei eine Krankheit des
Kapitalismus. In Wahrheit wurde die Mas-'
sen-Arbeltslosigkeit durch rigorose Verteilung der Arbeit verdeckt. Bis der SkandaJ, wie jetzt, ans Licht kommt.
h.k.

Und wieviele gibt es in der ganzen
Sowjetunion? Bekommen sie Arbeitslosengeld? Nein. Sie werden deportiert,
nacn Norden in die kaften 01- und Erdgasfelder'von Sibirien. Die Sowjets nennen
das.patriotiichePflicht.'

fWillionen Arbeitslose in der Sowjetunion - wer hotte doi gedacht? Von den 18
Millionen Einwohnern in Usbekistan (Zentralasien) haben eine Million Menschen keine
Afbelt. In der ftepublik Aserbeidschan noch of f iziellen Angaben - 250 000.

Arbeitslos im Sozialismus

• Na jaren van fors ledenverlies lijkt bij de vakcentrales FNV en CNV vorig
jaar het dieptepunt te zijn
bereikt De FNV blijft da7rmee waarschijnlijk net boven de 900.000 leden en het
iets onder de

;

Deze oproep ia opzienbarend
omdat openbare discussie over
de periode-St&lln en zijn politiek van gedwongen collectivisatie van de landbouw en de
zuiveringen tot nu toe verboden is In de Sowjetunle. Volgens Westerse specialisten zijn
er onder Stalin acht tot tien
miljoen Russen vermoord.
•

tig. , . - j ; -,v.,

^MOSKOU (AJP)~—'be
aanstaande RnMiache historicus laaac Mlnta beeft opgeroepen tot eerherstel van de communisten die vermoord sljn
UJdens de bloedige anlverlnf en van Stalin in de Jaren der-

Stockholm - Schweden
hot «in«n totoion Hondeltboykott (ob IJüll)
gegen Südofriko beschiossen. Au&enminister Andorsion: „Die
Zeit für oine friedliche
lösung der Rossenpolitiklöunob."

Schwedenboykoülert
SOdafrlka

ftiad - In Saudi-Arabien werden rückföllige Dealer künftig
hingericntet.Nach dem erslen
Vergehen gibt es Knast, Peitschenhiebe und Geldstrafen.

TodesstraLfflr Dealer

• De Zweede regeringteeen
onderzoek begonnen naar beschuldigingen dat de Zweedse
wapenfabriek Bofors Illegaal
voor miljoenen guldens wapens aan landen in het Midden-Oosten heeft verkocht.
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C. de B.

De noord-zuid beweging van de Vikingen schijnt al eeuwen voor het Vikingtijdperk te zijn begonnen. Vondsten
in Helgo en op Gotland wijzen uit dat al in de ?e eeuw
handelsbetrekkingen tussen Zweden en de landen aan de
Kaspische Zee en de Indische Oceaan bestonden, en in
de 8e eeuw kunnen reeds sporen van systematische kolonisering van de Baltische kuststreken worden aangetoond.
De "mannen uit het noorden" bezetten vooral de oostzijde van de Oostzee met kleine,' vaste handelszettingen
en schoven hun positie's van daaruit over de Finse Golf
tot aan de zuidelijke oever van het Ladagomeer vooruit.
Daar vestigden zij zich in de streek van het tegenwoordige Oud-Ladoga, waar zij hun goederen uit de zeewaardige drakenschepen op kleine boten overlaadden.
Zonder vrees voor de gevaren die hen in de Russische
oerbossen bedreigden, onbezorgd ook over de tegenstand
van de Slavische stammen, drongen zij van Ladoga uit
over de Russische rivieren steeds verder het land binnen over de Wolchou tot aan de bronnen van de Wolga en
vandaar af naar Bolgar, de grote handelspost aan de
samenvloeing van Wolga en Kama.
Historisch van meer belang was dat zij de weg naar de
Dujepr vonden. Deze rivier volgend bereikten zij in
864 Kieuw, dat zij uitbouwden tot een soort van vesting
buitenwerk van hun belangensfeer. In de 10e eeuw werd
deze versterkte nederzetting het centrum van het machtige rijk van Kiew, dat zieh van de Noordzee over heel
West-Rusland heen tot aan de Zwarte Zee uitstrekte.
Een mijlpaal van wereldhistorische betekenis, de naam
van de Noordse krijgers, die in de literaire bronnen
van die tijd meestal als Rus (roeier) wordt aangeduid,
ging over de onderworpen volkeren; Kiew werd de moeder
der Russische steden, het oostelijk rijk van de Vikingen werd de bakermat van geheel Rusland.

$*-.} Q2§£§liuk iiJJI Yan ge Vikingen^

)

In een van onze vorige nummers was
om inzending van tekeningen of andere afbeeldingen
van diverse types van Viking-schepen gevraagd,
Diversen inzendingen kwamen binnen en door de leiding van de Viking-Jeugd gekwalificeerd. Als beste
kwam Markus Zimmerman, 11 jaar, uit de bus met div.
afbeeldingen, beschrijvingen en een zelfgetekende
boot,
Hij had hiervoor veel ondernomen door verschillende
Bibliotheken af te lopen om aan het nodige materiaal
te komen, wat wij dan ook hierbij afdrukken.
Bravo Markus!

-9-

—-"

1

.

:IL_'I

;

Zo werden Drakenschepen gebouwd: Links boven
het roer, rechts een doorsnede van het scheepsmodel.

Drakenschepen hadden een rechthoekig zijl. In
havens en rivieren konden ze geroeid worden.
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"De Knorre" een zwaar vrachtschip is voor de Kustvaart en handel bestemd. Het kan alles vertransporteren wat voor de kleinere nederzettingen nodig is.
Ossen voor de landbouw, een paard voor de Dorpsoudste, vaten bier, balen met graan, enz. enz.

Vikingendorp. Een houten rondgang met bewakingsposten. Binnen gaat het leven zijn gewone gang. Haringverkopers bieden hun waar aan, kinderen spelen.
Dank hun gunstige ligging aan de zee, kwamen deze
dorpen snel tot welstand.

I
De masieve handgrepen werden als sieraden, prachtig
versierd. Zij getuigen van de rijkdom van hun bezitters, (links en rechts). De waardevoile kettinghemden
(midden) werden van de vader aan hun zonen verder gegeven. De gewone uitvoering (1) werd vervaardigd uit
aan eenander genaaide ringen, bij het eigenlijke kettinghemd (2) zijn de ringen met elkaar verbonden waardoor deze een betere bescherming gaven. Verder waren
er nog lichtere uitrustingen uit bronze plaatjes die
op leder bevestigd waren of een schubbenpanzer.
Verder was er een uitgebreid wapen arsenaal bestaande
uit; lange tweezijdige snijdende zwaarden, sporen,
lansen, zware strijd-en oorlogsbeilen. De prachtige
versierde helmen met gebogen hoornen droegen de Vikingen niet tijdens gevechten, maar alleen bij feestelijke Ceremonieën en Godenverering.

-12-
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Naar aanleiding van de Makrobrandstichtingen ontdekten wij het hierbij afgedrukte Pamflet, wat in
de Gemeente Nuth (L) en omgeving aangeplakt en verdeeld was, door een organisatie die zich "Comité
Vijf voor Twaalf" noemt

-15-
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Kent U "RA-RA" 7. Dit la de organisatie die o.a. da branden In de "MAKRO'S" legden. Da linkse comunlstlsehe
anarchlatiache terreurbende die onder het bekende (X) -teken door hun
terroriatlae (A) -ktiea duizende nenaen "ARBEIDERS" zonder werk zetten
zowel blanken, maar ook 2000 Negers ia Zuid-Afriks,waar za z.g. voor
vechten,ko>en door de terugtrekking van de S.H.V. uit Zuid-A frlka op
straat te ataaa. Ia dit vechten voor de verbetering van de levenaoastandigheden der Zwarte-Bevolking? NEE NATUURLIJK NIET !!!!
Waar het deze (^ -ktle-terreurbenda oa> gaat, ia nika andera al a vernietiging van onze economie, nieta andere ala blinde haat tegen het
huidige stelael. NEDERLANDERS, burgere, en bijzonders ARBEIDERS UIT
NUTH en OBgevlng, protesteer met UITERSTE KRACHT tegen deze terreurbende, want door deze anarchistische boeven staan jullie op straatI
Eist van de Justitie en de regering ia den Haag, zwaarder a en intensievere inzet om deze terreur bende te bestrijden en uit te roeien!
•ij wensen geen linkse terreur-diktatuur.en wanneer da regering niet
ingrijpt, ml de bevolking het zalf aneten doen) l
Vandaag la het HAKRO,* norgen b. v. SHELL, overoorgen V.en D.~of wie
dan ook.Haar ook de middenstander staat dit te wachten!
Nederlanders,burgere, aiddeetandera,arbeiders,vecht voor Je bestaan
en bind gezasielijk de strijd aan tegen deze (A)-terreur organlaatle's
HET IS "VIJF VOOR TWAALF".
STEUN HET COMITÉ

NEDffllflNDERS

- l U-

Tiemen Pees, Frederik Karel Gregorowitsch en de onbekende soldaat zijn drie van de doden voor wie in hut
Nationaal Monument bij de ingang gebeiteld staat: Den
Vaderland ghetrouwe blijf ick tot in den doot". Tiemen
Pees, Frederik Karel Gregorowitsch en de onbekende
soldaat zijn drie van de in totaal 2067 Nederlandse
militairen van land-,zee-en luchtmacht die een en
veertig jaar geleden*de prijs betaalden, voor de gebroken-geweertjes-gelovigen van toen, de kernwapen
critici van nu.
In zijn geschiedenis van Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog schreef dr. L. de Jong;
"De Strijd die men in de meidagen van 1940 te voeren
kreeg, was in de (bezuinigings)jaren '20 en '30 al

Op het kerkhof van de Grebbeberg ligt een onbekende
Nederlandse soldaat. Hij sneuvelde daar in de meidagen van 1940. Zijn graf krijgt nooit bezoek. Hij
staat in het dodenregister van de Grebbeberg te boek
als R 3-40. Derde rij; grafnummer 40.
Koninkrijk der Nederlanden. Onbekende.-<militair",is
alles wat zijn grijze steen te zeggen heeft. R 3 -4^>
slaapt er met andere gevallenen onder de hoge beuken
in het onberispalijk onderhouden groene ereveld.
Morgen al een-en-veertig jaar.
"De Grebbeber zal tot in lengte van dagen voor de Nederlanders die daar streden een monument vormen van
de onversaagheid en de moed van hen die plcht en eer
stelden boven hun leven", schreef de commandant van
het veldleger, J.J.G. Baron'van Voorst tot Voorst,
in zijn laatste dagorder.
De "onbekende militair" op R 3 -40 was één van hen.
Een van de driehonderdtachtig Nederlandse soldaten
die daar in de meidagen van 1940 vielen. Links van
hem is het graf van soldaat eerste klas Tiemen Pees
uit Blokzeil; geboren 9-9-1911, overleden 13-5-1940;
rechts dat van sergeant Frederik Karel Gregorowitsch
uit Den Haag; geboren 24-8-1913, overleden 13-5-1940.

kO
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"Voor een hardnekkige verdediging bezaten wij nog
het kader, noch de manschappen, noch de middelen,
noch de mentaliteit".
Het is goed in deze dagen op de Grebbeberg te zijn.
Er uit te kijken over het wijde land van de Gelderse Vallei, over het slagveld van toen. Het is goed
in deze uren te dwalen door de bossen waar het 8ste;
10de en 22ste regiment infanterie hun hopeloze strijd
streden. Het is zinvol daar te verwijlen; waar, meer
dan veertig jaar geleden, prikkeldraad, bunkers en
loopgraven het dodelijk decor vormden van de meest
dramatische dagen uit de Nederlandse militaire historie; waar gevloekt is, gehuild en gebeden door de
soldaten die geen kans hadden. Door "vaders van jonge
gezinnen", die met verouderde wapens en te weinig
munitie de ongelijke strijd aangingen. "Ik heb de
afscheidswoorden geschreven aan mijn vrouw en kinde- .
ren. Ik voel me rustig". "Mijn munitie is bijna op.
Het kan nu niet lang meer duren."
Het is goed in deze omgeving te "doorleven" hoe die
soldaten van toen het gelag betaalden voor dezelfde
naïeve vredelievende mentaliteit die ook nu weer onze
veiligheid bedreigt. Het is zinvol daar op het ereveld van de Grebbeberg zich de 10de mei van 1940 te
blijven herrinneren; er stapvoets langs de lange rij
van namen te gaan. Stap voor stap en steen na steen.
Van Willem Frederik Aaldenberg uit Zwolle tot Paulus
Zijlstra uit Wijmbritseradeel. Het is goed ook om
een ogenblik stil te staan bij nummer veertig op de
derde rij. Bij het graf van de onbekende soldaat van
de Grebbeberg. Voor wie er nooit bloemen zijn. R3-40.
Een naam die een nummer bleef;"tot in den doot"
uit de"Telegraaf" 9-5-'81.
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Zoals ieder jaar traden wij dit keer, met twaalf
meisjes en jongens uit Nederland aan om samen met
de Duitse "Wiking-Jugend" het Winterkamp aan de
Zone-Grens (schandgrens) te beleven. Bij aankomst
werden we hartelijk begroet door de leiding en alle
anderen aanwezige kameraden, waarbij ons opviel dat
er deze keer veel kleine kinderen aanwezig waren,
een goed teken!
In de Jeugdherberg was het een drukte van belang
aangezien er flink geoefend moest worden om de voor
de kameraadsschapavond op te voeren toneelstukken
en stukjes goed te laten verlopen-.
Er was n.l. een op Middeleeuws niveau bal georganiseerd, wat werkelijk de moeite waard was om te zien
en mee te maken. Ook politieke schetsjes waren te
horen en te zien waarbij ontzettend veel gelachen
werd. Ook zeer jonge meisjes deden aan balletdansen
en kregen uitbundig applaus en het z.g. "ZugabeZugabe" klonk dan ook luid door de zaal, klasse;
Dan nam Hans de leiding over en werd het Volksdansen
ingeluid, ditmaal bleef niemand zitten, alles moest
mee doen, jong en oud! Ook de kameraden van andere
gelijkdenkende organisaties werden op de dansvloer
gehaald om hun de eerste danspassen bij te brengen.
Het was werkelijk fantastisch!
Het t'anfare-korps der "Wiking-Jugend" trad diversen
keren op en oogstte iedere keer een daverend applaus.
Zo verstreek de tijd en om 23.00 uur werd het sein
gegeven, zich klaar te maken om te vertrekken naar
de "Schandgrens", om daar het traditionele "Mahn:
Feuer" te ontsteken.
Met meer als tweehonderd personen werd deelgenomen
aan deze manifestatie. Als het vuur hoog oplaaide
was een ieder met zijn eigen gedachte bezig en dachten aan de onderdrukte mensen achter het prikkelen stroomdraad, die in het z.g. Arbeidersparadijs
(D.D.R,) van Erich Honnecker, hun leven moeten slijten.Maar ook voor hen zal eens de vrijheid weer terug keren en de onderdrukkers gekerkerd worden.
Wil van de Viking-Jeugd Nederland
zullen
hieraan
• ••
'
-1 VO ^ rj.

Kees van Rijn.

strijden, tot de overwinning is behaald!
Wij roepen daarom de Nederlandse Jeugd op; Sluit
je bij óns aan;Vecht mee, want het gaat ook jullie
aan,dus kom en twijfel niet langer, het is de hoogste tijd!!
Tot 1.00 uur verbleven wij bij het grote vuur,
wensten elkaar een-goed 1987 toe, zongen diverse
liederen en gingen met de Landsknecht trommels
voorop, weer terng naar de zaal, alwaar de Kameraads
schapavond tot O^.OOuur werd voortgezet.
Na afloop keerden we terug naar de Jeugdherberg om
wat uit te rusten, waarna een ieder n.iar huis terugkeerde met de gedachte aan datgene, waarvoor we
waren gekomen, en om in 1987, na een strijdbaar jaar
weer aan'te treden om tegen het Rode-Regime en afscheiding door middel van de "Schandgrens" luid te
protesteren!
Hou Zee!
de Bondsleider,

Vol enthousiasme vertrokken wij met 6 Vikingers
vanuit Limburg naar het ski-kamp in Garmisch Partenkirchen.
De auto vol gepakt met rugzakken en skieen, goede
zin, een reserve band en gereedschap.
De twee kleintjes sliepen al gauw en de groten wisselden elkaar af met het besturen van de bus.
Zaterdagmorgen om 6.00 uur kwamen we doodmoe aan.
Omdat we pas om 10.00 uur zouden verzamelen gingen
we op het station koffie drinken, waardoor wij weer
wat bijkwamen.
Nadat we onze slaapplaatsen hadden ingericht gingen
we skieën. Dat was een hele belevenis voor ons al.emaal. Eerst gingen we met de Gondel omhoog, van de
regen kwamen we langzaam in ae sneeuw.
We begonnen bij de baby-lift en nadat we elkaar
eens goed hadden uitgelachen werden we in twee groepjes verdeeld.
De Super beginners en de beginners!
De beginners mochten naar de Kreuzwankel I en die
was al knap moeilijk. Diverse stunten werden uitgehaald, zoals zonder skieën naar beneden glijden
na diverse kopstandjes.
Na verscheidene uurtjes ging het steeds beter.
Een week lang overdag skieën daarna naar het zwembad lekker ontspannen om de spierpijntjes weg te
krijgen. Er was ook een golfbad waar we ons best
vermaakten en buiten een bubbelbad.
's Avinds aten we gezellig samen en rond een uur of
half negen.gingen de kl-.-intjes naar bed. De ouderen
gingen gezellig samen nog weg want het was carnaval. Ieder jaar wordt deze ski-week gehouden met
carnaval. Iedereen die van skieën houdt; Meld je
aan en ga mee!!!
M. v.R.
Dietwin - Siegbert

Wolfgang -

Bus uitladen

José - Dietwin

Een jfufid tfroe.it heden. z;j h»-»'!! ^eledon. ken! smart
en rouw. Spijts haal en kerker K.i:tikt rui no(< sterker
haar eed van trouw
Een jeugd gro»'it heden. ;•..; .-ju wii-r tritien mei <to«-rf
moed. Want jeugd kan gevi.-n hi-«>i L.i.ir jr-nj; leven, heel
haar jong l ' '

Ken jeugd groeit heden. /.:> ht-«-f'. iiestn-li-nn.-n iiarde
strijd In grootse iirnnien /ai; .v ri-<-.i/ komen '-en
nieuwe tijd

3. Trouw tot den dood i
Vlanndren wordt grnor.
Als i;ij morgrn vr.lt en ü ! < i i : al!»1-::,
Kameraad, 'k blijf trouw -n : » v--ht v<x>r i\

2. Eens komt het uur,
Gloeiend als vuur,
Dat de vijand grirr.mis: v.v.r ons n . u
En het uur der Vlaamse ;•/••;" sl.i.v.

1. Schoon klaart de ci.n^.
Hoog waait dr vlag;
V»'ir niet dapper ij k.ui i'-ij >.>ns ni-: <:;\.-m:
Wie niet durven kon :::.• •: r^n or:l'T ;;.i.u:
Komt straks (ie hanir <:
Wi ïiiju -l>erri<l!

l.ammcnv

Wij zijn bereid

NEDERLAND

I^ii-.d waar duinen dromen en do blanke Blauwft '«Vaar do kinderen d«T Vikings wonen, Land
ji/' Ju-fd en hviniwtf iiraai;t
aiir wij sfhnjdcn, strijilt de trt>uwe Glauwvoetven!.- wi.ikt-n met' Tot de jcurfd uil di- vvrsle gouwen
t-i de ylo'^1 van on/e vuren '/Ml.

.
f treden.'. Ziri« een tromiloor l Uiui Wi-k <ic hurtün di
iu-i .luiie vuur u;t IM-UWO brand.

Komt. (jt-eft de vcrzcknnjj. 'k moet spcx-dii,- ti-rutf. Do
kJok hti-ft hel uur rerds (;«*mrlcl. Ik zeg 't u, ^ovft gi; mij
de sleutels ni».-t vlujj. D:m is rttsls uw vonnis gm-eïd. De
wakkere Geuzen sUi.m tandknoryend daar. Zij wetten
hun zwaarden en maken zich klaar. !. Fn ;:w«>jvn: -de
dood of i!i-n Briei;
Hi'-rrinngtmen naar lniiti>n.dr.;irsohonlt nvn bijeen.
En <pr>.'cl:t «VIT Ki'j>p«-l: tuk? last: -Di' st.id ;n hun
bandi'i-.. ,if anders
tinoii
- t
t tot ht-t < > < l n;l<?
sta.it va<i' M.i;ir n
. i
ifcvlciil i)f Simnnsdc Rijk hi-cfi
En /o k u a n ile Gru.-; m d>-n Hm-

In naam von Oranj». «iot-t op*r> r!r p^xirt. D»- «Vator
g«»ti< .1^1 aan (•«• wai; De vlootvoogd d<>r notizen. hij
m.-iülct ;,'p*-n akkoord f-fij vorclrrt d<>n Hnel of uw vnl
Dat is het hevel van Lumey op mijn eer. En burgers,
hior baat nu ije«>n tegenstand me^r, i: De IVatcr^tiJs
komt on den Brit-l :
De vloot is met vijf duizend koppt-n bemand. Dr
manr.t-n /ijn kloek en vol vuur. E<>n ogenblik nog t-n zij
s taf, p»* n aan land Zij wachten boncht binnon 't uur: Ge
moojjt dus niet dralen, doot r>p«>n dr poort' Dnn nc-nru-n
df» G«.'\!/«*n rorstond xonri«T moord. • Bo/.it van do
vesting 'ion Brii-1' '

-24-

Hl ijft allrn trouw kameraden, l U-t uur vaii't x
;s ii;iur Gt-vn •.vnnri'.tT. moer. :naar i:aii«-n Vi)lgt onze
'i-n^i' si'haar' WrU'n •*".) (HIK iws waarheen hu gaat Als
dr tnii:imi*l voor MUS rr.aur >l;iat. Blijft allen, truuw
>.ain>T;iti<-n. lli-l UMI van '• vi-r.'.it-r is (iaar'

Vendeljongens, VikinKZoncn, verder gaat de trotse
vaart, waardeoude strijders rusten blij ft hun fiere get-st
bewaard. Weer ;aagt de Blauwvoet in orue vaandels.
Wild in de stormen zingen w'ons lied.

V1KWG-JEUGD

Grijze donderwolken drijven over schuimend-woeste ia.1*. ua'HjL-iiii onze snenxen glijden op de vlucht der
golven met'. Uoven de schilden schittrvn de speren.
Wild i« de stormon tingen w'ons lied.
Nieuwe strijd op nieuwe stranden. Viking bloed
vlucht geen gevaar... Helmen op en zwaarden Idaar!
Schoon als de branding is onze zege. Wild in de stormen
zingen w'ons lied.

-25-

1987.

en volksdansen bij het kampvuur houdt gaat dus
mee! Vroegtijdige aanmelding bij de Vikingjeugdleiding is noodzaaki.v.m. vervoer daar
naar toe. uitrusting: jongens: diensthemd
zwarte broek, meisjes:blaue rok, witte bloes.
Verder slaapzak toilletartikelen sportkleding
zwemspullen, schoenpoets,sport + stevige schoenen, warme trui want s'avonds kan het fris zijn,
.Vertrek van Zuid-Limburg, Vrijdag-middag5-6-87.
Komt alleni'!!

traditionele Pinster-sport-kamp plaats vinda\n ieder d

Ook dit jaar zal weer het

PII-iKSTER - KAMP -

-26-
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ƒ 25,= "p.J.';

gWANNEER DIENT MEN TE BETALEN ?
Lt dient te geschieden voor 30 november van-ieder
calenderjaar!! Gebeurt dit niet,zonder vermelding
ran een grondige reden, dan heeft het Bondsbestuur
iet recht deze persoon uit het ledenbestand;te
Éerwijderen.

SV?

: Deze zijn vrij. Boven een be- *
drag van ƒ25, = p. j. inkl. C deVikingen)
Donaties van geestverwanten worden gaarne ontvangen
via onze bankrekening of onder garantie van anonimiteit bij de Bondsleider of Bondskassier.

«Mk

DONATIES

•».»•»

"de Vikingen"

Verschijnt 4 maal per Jaar. '

ABONNEMENTSPRIJS:

De bondsleiding heeft de navolgende lidmaatscna'ps-|
en abonnementsgelden voor dit jaar als ïvolgtH samen ^!
gesteld.
:. • * ^ï.^*&*;^-?f&
LIDMAATSCHAPSGELD: leden
v- :"ƒ -50,=pépi
2e lid v. e. gezin :' ; ' ƒ50, = p.p.
3e lid v. e. gezin ' ?25,s p.pi;.
meerdere leden v. e. gezin
stelling van betaling/ v
scholieren
uitkeringsgerechtigden:(40V=p.p.i
Het lidmaatschap van de Viking-Jeugd'is inkï.7 ons^ 'Nblad "de Vikingen". Het koactribu tie- jaar: loopt ;van-/|
af l Jan. t/m 31 dec. Indien men halverwege ; net 'ka-: |r^
lenderjaar lid wordt, bepaalt de Bondskassier' welk •£*'£•
bedrag men verschuldigd is voor de resterende peri- ;ode van dat -jaar! Dit is een evenredig deel. ' .
;
Het is de leden echter vrij om meer te betalen, dan -/
de voorgeschreven lidmaatschapsgelden, d. i. v. m. de .-;;

ïn bet weekend van 29/30 oktober 1996 zijn ifc fcet centtroffl
van Heerlen een aantal van bijgaande pamfletten met
betrekking tot de Viking Je^igd in «en aantal btievênbüéseh

O

1'-',-

In het Limburgs Dagblad d. d. O l noveöber 1988 is oen in
twee artikelen vrij uitvoerig ingegaan op dit gebeuren.
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Bank-Nr: 578^60015 A»B*M* Geiden t. n, v.
Viking- Jeugd-Neder:.ami
Sekretariaat : Postbus 3022. 6160 GA
JONGENS EN MEISJES!
-O—Q— O—O-^O -O -O— Q—0 -O *-

Aan de: arme, vals voorgelichte, z.g. linkse, koffimunisti6Je,heroitie verslaafde»zonder werk, zonder woning, zonder huiselijke
gezelligheid,zonder wattme lief de,«aar met haat vervuld, vuile Herun,
Mtttfor* hatend, maar wel Blut-Jeansi-uoiformjaierk "Levi" dragerd,vurl,verziekt voor het gehele verdere leven,maar toch wel lEDEHLANDSfi-

m_ Oorzaak van deze toestand: grote,naar~"macht' beluste
**

"*

figuren
ea» Staten,o,a4 U.S.A, Israël en de S»ü., die er op uit zijn ot all.e volkeren te onderwerpen. Daar dit met de oudere generatie niet lukt,wordt
de jeugd aangepakt,zoals altijd,want; wie de jeugd heeft, heeft do toekomst. Vel* malen was Europa de bodem voor het uit vechten van vele oorlogen, om ons murw te maken,en die, die het veroorzaakten, spelen iiu weer
«aar met valse voorwendsels en schaamteloze argumenten en leuzan cie.de
jeugd de z.g,vrijheid geeft, maar o we, straks wanneer deze mannen de
algehele macht hebben^de jeugd en iedereen op de knieën dwingen!
Vant vergeet de leuze maar van: Arbeiders aan de macht!; kijk maai' naar
bëiders aan de macht,ha,ha, dat ik niét lach!i!
Jullie schreeuwen;Nooit meer, en dood aan het Faciisne,
hebben medelijden met Joden, maar de grootste Fachistenstaat i;j Israël,
waar- het meest gediscrimineerd wordt, waar rassenmenging verboden is,die
mensen uit hun woongebieden verdrj' j ven zeis hun eigen mensen wanneer ze
niét doen wat hun bevolen wordt,hun dorpen van de buitenwereld worden
afgesneden. Laat je niet langer voor het karretje spannen van deze op
Wereldmacht beluste figuren en Staten,en kijk eens goed hoe zo jullie
gebruiken om hun doel te bereiken, denk eens na hoe ze jullie al kapot
gemaakt hebben.Arme Nederlandse jongens en meisjes laat Je niet langer
i-n de waling nemen door dit gewetenloze stelletje politieci ei: ga weer
ïfederlaads denken zodat we met elkaar de Nederlandse samenlevirg weer
dVagelijk kunnen maken en onze meisjes niet meer de hoer hoeven te spelen
voor binnen en buitenlandse Drogs-Dealers m.a.w. Super misdadigers en
andere duistere figuren.
Denk na en bezin voor het te laat is, Sluit je daarDm
aan bij de VIKING-jEUGD-NEDERLAttD en vecht mee voor het behoud van ons
mooie tand, EEN PLAATS IS NOq VRIJ, DIE VAN JOU !!!
je vlug aan en vraag verdere inlichtingen over onze
«kktiviteiten. Wij doen veel aan sport, volksdans, motorsport
wij houden Pinfcsterkampen, zomerkampen, winterkampen jmi j gaan
skyen en div.andere wintersporten, wij doen overlevingsmarr.en
«nz,» enz. ©ok brengen wij je fateoen en goede gedragregeJs hij.
KOM

MET

ONS MEE.

HOU - ZEE.

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD (n te vuHen

Volgnr. :

4

BO :

16-2-1989

Bijl. :

"

Dlstr.:

.Z2B...26.7

ACD 890U2 089
!...

datum 11.APR.1989
BCA

CO
b.

Betreft:

d. .—

Viking Jeugd

Jfélgens
is het wat de Viking Jeugd betreft halen en brengen. Er zijn
momenteel zo'n twintig leden, gekonsentreerd rond Valkenburg. In andere delen
van nederland zit vrijwel geen aanhang.

200ACS

RIJKSPOLITIE

Mmbnrgf lokatie Maastricht.

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE

nummer:
datum -

890120 116

16/*S9 Dut.
18-Q4-1Q.8Q.

U O m. 1819

/ 4. Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

' s-Gravenhage

Datum bericht:

april 19&9*

Bijlage(n): 1.

Betreft: d* Vikingen.
Hierbij dAe ik U wederom toekomen een nummer van de Vikingen van de Viking
Jeugd. Het betreft nummer 1 uit 1989. Het blad werd nu pas ontvangen»
_ Einde-.
de Districtscommandant, n.d. HJD,
n.d. DIR, lokatie Zuid.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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de Bondsleider: K.v.Rijn.

HÖU-ZEE !

Ook in het nieuwe jaar zullen
wij alle zeilen bij zetten om er weer een strijdbaar jaar van te maken. Dit jaar,1989 is óók
bijzonder,want we bestaan 35 jaar,ja jullielezen het goed,....35 jaar!!
Als we in 1954 zagen wat er met de in WestEuropa wonende jeugd gebeurde wisten wij wat ej:
gedaan moest worden om ons volk voor een totale
kulturele ondergang te behoeden.Koppen werden
bij elkaar gestoken en beraadslaagd wat het beste uit de bus zou komen om het hoofd te kunnen
bieden tegen het groeiend verval wat zich al duidelijk zichtbaar aftekende. Zoals altijd,werd gekozen voor de jeugd,want het oude spreekwoord "
"wie de jeugd heeft,heeft de toekomst" gaat noch
altijd op. Zodoende werd dus na rijp overleg
een jeugdorganisatie opgebouwd die de trotse
naam "Viking-Jeugd" zou gaan dragen. Al gauw na
de oprichting en bekendwording,kwamen uit div.
Europese landen al informatieve vragen omtrent
de Viking-Jeugd en dat,toen vastgesteld werd
dat onze regelementen en progamma'è zeer goed
in elkaar paste,werd in div. landen dok de V.J.
opgericht.Want al zijn er in de landen kleine
verschillen,in principe gaat het natuurlijk enkel en alleen daarom dat wij onze oude Germaanse afstamming en kuituur nooit verloochenen en
zo leven willen en moeten,zoals onze kuituur ddt
van ons eist. Wij staan pal om ons "Avondland"
te verdedigen en onze leefgewoontes staande te
houden. Daarvoor bestaat dus de "VIKING-JEUGD"
waar iedere jongen en meisje in thuis hoort en
bij ons dat leren wat op de scholen bewust niet
naar voren gebracht wordt. Daarom kom bij ons,
versterk onze gelederen en draag de Nederlandse
Germaanse kuituur uit.

symphatisanten.

VIKINGEN, jongens,meisjes ,kamerade

N E D E N

f •'

dotV tnec. m«V het V.3.
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DE DUITS-DUITSE SCHANDGRENS

Een nieuw jaar begint daar

de Bondsleider: K.v.Rijn,

waar het oude eindigd,er treed een wende in die
dan ook de jaarwende genoemd wordt. Deze jaarwende' wordt door miljoenen mensen gevierd en een
ieder doet dat op zijn eigen wijze. Voor de meesten is het hoofdzakelijk een zuip en vreetfeest
zonder enige kulturele achtergrond, en zonder
enige gedachten aan die mensen die door dictatoriale kommunistische heersers onderdrukt worden. Maar bij ons " VIKINGEN " is dat toch wel heel
anders. Wij beleven de ^jaarwende ieder jaar weer
met oude gebruiken, volsdans een echte kameraadscha
avond waar een ieder zijn kunnen naar voren brengt .
Maar vooral s'nachts om precies OO/oo uur staan wij
met alle man aan de " grootste-schandgrens " die
dwars door Duitsland dus door Europa loopt, om tegen
dit grote onrecht en de onmenselijke onderdrukking
door het verfoeide smerige " Honnecker " regiem
te protesteren en als groet .aan de bevolking
achter het prikkeldraad onze liederen te zingen
ons grote vuur te ontsteken om te tonen " wij
vergeten jullie niet en wij vechtefczo lang tot de
overwinning is behaald " ! Héél véél kan ik daar
nog over schrijven,maar beter is kom zelf het
komende jaarwende mee,je beleefd het dan zelf
en je hoeft het dan niet meer te lezen .

recht,

til-

eer

Jozef Simons

Armand Preutfhomme

Zijwis-tenwat zij

STBU5 - 30
160 6A-GEUEN

3. Rollier, Corbeels, Van Gansen,
Bevochten onverveerd,
Met wisselende kansen,
Den vijand van hun heerd.
Zij kampten koen als leeuwen,
En, werden ze overmand,
Hun namen staan voor eeuwen,
In 't hart van 't volk gebrand.

2. Zij steunden op Oranje1 s:
De Nederlanden één!
En juichten toen Brittannië's
Beloofde vloot verscheen.
Kloekmoedig in de gouwen
Van Diets Zuid-Nederland,
Zijn allen sterk en trouwe,
Gesprongen in den brand.

—l
,
_
ikriecht,
on-verveerdvooröuterenheerd.
on-gel

dervof gre- pen naar't ge-weer.

nbe-b- 'gersmanhaftte lij- ve 900*.

r , » r e - l o - z e wa- gerystil volk dot zich be-

Voor outer en heerd

-o -o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -

— „,_ —
Dit jaar vindt een overlevin^s-training in de natuur plaats,en wel
drie dagen in de RLfel, te weten 14/15/16/04.
Het meedoen hiervan is
van groot belang daar het geheel.geleidt wordt
door een deskundige op dit gebiei die zelf al
diverse overlevingen achter de rug heeft en niet
op sportniveSu maar in de rauwe werkelijkheid!
Doe allé mee en meld Je
zo spoedig mogelijk aan.
Zorg voor goede sterke
kleding en schoeisel Tentzeiltje,veldfles,eetkete:
een goed mes en natuurlijk een zeer goed humeur.
Ook kunnen dit keer meisjes meedoen.
DOE ALLE MEE, het is van groot belang!!

bestaat ,die alles in het daglicht stelt
wat opgeruimd moet worden en de varkensstal
schoonveegt. Haal dus bij ons ook een bezem
en
VEEG MEE ! ! !!

"VIKING-JEUGD "

want je ziet dan niet wat er om je heen gebeurd, en weet dan ook niet dat er een "

\P NIET MET OOGKLEPPEN OP,

***

Vooreerst een aantal gegevens en
cijfers. Demografisch begaat een
volk, een staat zelfmoord als het
geboortecijfer onder de 2, 1 komt
te liggen. Simplistisch gesteld
komt het hierop neer dat 100
vrouwen tenminste 210 kinderen

Waar in vorige nummers van
Revolte de zuiver-politieke toestand in Europa werd benaderd,
willen wij in dit artikel enkele
bemerkingen meegeven rond een
al even dringend kultuurverschijnsel: dat van de ontvolking van
Europa.
Een probleem dat niet zo in het
oog springt als de tweedeling van
Europa, de onderdrukking van de
eigenheid van Europa dat doen,
maar dat gewis van even groot
belang is als voorgaande. We zullen tenslotte zien dat die, vermelde
problemen nauw met elkaar
samenhangen, en dat het één
zonder het ander niet kan worden
opgelost, wat technokraten ook
mogen beweren.

wen zijn tevens begrepen de
vrouwen die te vroeg sterven, zij
die onvruchtbaar blijken te zijn, zij
die te oud zijn om nog te baren. In
Afrika varieert de vruchtbaarhéidsquotiënt tussen 6 en 7.
In de Europese landen zien we
volgende ontwikkeling:
Spanje, Portugal, Bulgarije
2
DDR
1,9
Hongarije, Frankrijk
Groot-Brittannië
1,8
Noorwegen, Finland
1,7
Zwitserland, Luxemburg, België
Oostenrijk, Zweden
1,6
Nederland
1,5
Denemarken
1,4
Bondsrepubliek Duitsland
1,3
(Cijfers die over de gehele bevolking spreken, inbegrepen de gastarbeiders).
Een droeve opsomming dus!
Europa krijgt steeds minder kinderen, en hoe hoger de zgn. «Beschavingsgraad», hoe lager het
geboortecijfer.

GEEN KINDEREN MEER

EUROPA WIL

Dit alles heeft zware gevolgen. Er
is vooreerst de veroudering van
debevolking. Iedereen kent wel
de bevolkingspyramides: in een
gezonde maatschappij geeft dit
een mooigevormde pyramide met
veel ionaeren en een kleine

Een tweede cijfergegeven: hoe
groter de stedelijke concentratie,
hoe lager het geboortecijfer: in
München zakt het cijfer naar 1,1
in Hamburg en Bremen naar 0,7
een wereldrekord. Om met dit
Duits voorbeeld even verder te
gaan: moest de bevolking stabiel
blijven, dan nog zou) het inwoneraantal van de BRD van zijn huidige 61 miljoen, in 2030 terugvallen op 38 miljoen, en in 2050
zelfs op 27 miljoen. In 70 of 100
jaar zal het Duits een dode taal
geworden zijn, voorspelt de
Franse bevolkingsspecialist Pierre
Chaunu.
Het gaat allemaal veel verder. Nu
reeds zijn er Europese prof essoren die schrijven: «Voor een verjonging van onze maatschappij
blijft als laatste kans alleen de
redding van buitenuit», aldus

Het beeld vormt zich volledig:
Aan de ene kant verschijnt voor
ons de Europese mens, die het te
lastig vindt kinderen op te voeden, die het er niet kan voor
opbrengen een tweede huis/wagen/vrouw/reis te laten vallen om
kinderen te laten komen. Aan de
andere kant zijn er de Derde
Wereld-volkeren en de gastarbeiders in Europa zelf, die met hun
kinderrijkdom dreigen ons te
overspoelen.

oudere minderheid. Een laag
geboortecijfer luidt de vergrijzing
van de bevolking in: weinig jongeren, teveel ouderen. Op het economisch leven geeft dit een
directe weerslag: de jongeren
moeten opdraaien voor de lasten
van de ouderen. Steeds meer
werken om steeds meer af te dra- *
gen aan steeds meer mensen. We
blijven bij dit gekende thema niet
stilstaan.
Ook sociologen en sociokultureel
zal zich dit wreken: Europa wordt
een aantrekkingspool voor de
arme, en toch sterke voJkeren van
de derde wereld. De gevolgen zijn
duidelijk: Op de duur wordt
Europa «bevrijd» van zijn eigenheid. Er zullen hier zoveel rassen,
volkeren door elkaar leven in één
«gelukkige» multiraciale wereld,
dat van een Vlaams-Waals
vraagstuk, van een Baskisch, Iers
of Duits probleem geen sprake
meer zal zijn. Alleen economische
vraagstukken zullen nog gesteld
worden.

Karl-Otto Heno
. 50 jaar en
professor sociologie aan de
Frankfurter universiteit.
En verder: «de bijdrage die deze
zgn. invasie van asielzoekers en
gastarbeiders leveren all oplossing van onze ontvolking is beslissend».
Het gaat erom de oorzaken van
deze geestesgesteldheid en van
het dalend geboortecijfer te zoeken. Gewis, er zullen her en der
economische argumenten worden gevonden: onze zwakke economie, ons klein loontje, zouden
niet toelaten meer dan twee kindjes op te voeden. Er zullen waarschijnlijk zgn. humanitaire redenen worden voorgelegd: kunnen
wij de armen van deze wereld
honger laten lijden, en hier ondertussen kinderen laten komen? Er
zullen misschien zelfs ecologische redenenen worden gevonden, om dit dalende geboortecijfer te verklaren en te verantworoden: onze wereld stinkt al
genoeg. Stop de stank, stop de
overbevolking, koop geen kinderen meer!
Alle gekheid op een stokje! Dit
zijn slechts schijnoorzaken, dat
zal ieder wel begrepen hebben.
De echte oorzaak ligt bij de Europese mens, de oorzaak ligt bij het
huidige ideologisch politiek
systeem dat liberaal kapitalisme
heet, en dat ervoor zorgt dat
Europa Europa niet meer durft te
zijn, dat Europa niet meer durft te
dromen van grootheid, dat
Europa tenslotte het geloof in
zichzelf heeft verloren.
Europa bevindt zich thans in volledig verval. Waar de rest van de
wereld de hemel wordt ingeprezen als hij of zij hun identiteit
bewaart, worden Europeanen
geslagen met de stok van imperialisme of kolonialisme, als zij hetzelfde nastreven.
Professor dr. Robert Hepp verwoordde dit in een vraaggesprek
met onze kameraad von Waldstein als volgt: «Het bevolkingspolitiek alternatief op de migratiepolitiek van onze regering zou een
pro-natalistische politiek moeten
zijn, die zich niet mag beperken
tot «familiepolitiek» of «belastingspolitiek» maar ze zou vooral
de waardenschaal en de mentaliteit moeten veranderen.» (1)
Verder veroordeelt de professor
scherp het Hberaal-kapitalisme,
omdat het weigert de mensen op
te vorderen meer kinderen te
laten komen. Als het gaat om het
hoogste, om de gemeenschap,
moet een echte staat tussenkomen, zegt dezelfde professor, en
de gunstigste oplossing verdedigen. Zoniet zullen onze machines
en onze welstand osn inderdaad
overleven...

Echte oplossingen zijn er voor het
probleem van het dalende Europese geboortecijfer niet, als men
de «oplossingen» beperkt tot hun
economische, ecologische of
andere resonanties. Het is mooi
en origineel om een zgn. «loon»
voor moeders aan de haard in te
voeren, het zal zelfs velen over de
drempel helpen, om toch maar
thuis te blijven en kinderen groot
te brengen. Maar het lost het probleem niet op. Het probleem dat
past in het Grote Probleem van de
Europese Decadentie, kan alleen
maar worden vernietigd als de
mentaliteit verandert, als Europa
weer Europa wordt.

De verpleger, Ablallah Melaouhi, verklaarde in Newsnight dat Hess veel te zwak
was om zelfmoord te plegen.
„Hess had gewrichtsonsteking in zijn handen en kon
niet eens zijn schoenveters
vastmaken, laat staan zijn
handen hoog genoeg optillen
om zich te doden", aldus Melaouhi. De verpleger zei dat
hij op 17 augustus 1967 zo'n
40 minuten na Hess' 'dood

LONDEN •- Rudolf
Hem, de tweede man in
Nazi-Duitsland, heeft
geen zelfmoord gepleegd, maar is vermoord. Dit heeft de man
die tien gedurende
diens laatste vijf levensjaren heeft verpleegd dinsdagavond
gexegd In een programma van de Britse
omroep BBC.

diens cel bezocht in de Spandau-gevangenis in WestBerlijn. Volgens hem was
het vertrek geheel overhoop
gehaald en leek het er op
alsof er was gevochten. HU
zei dat .het lichaam van de
oorlogsmisdadiger bij het
raam lag, maar voegde
daaraan toe dat het elektridteitssnoer waarmee hij
zich zou hebben gedood gewoon met het ene uiteinde
aart de lamp zat en aan de
andere kant in het stopcontact zat Volgens Melaouhi
waren er twee Amerikaanse
militairen in de cel toen hij
polshoogte nam. De verple-

»
ger noemde dat hoogst ongebruikelijk.
.
In, Newsnight wis ook een
rekmetdepathoing Spann die in
. _ ; van de familie van
Hess een tweede lijkschouwing uitvoerde. Spann zei
dat verscheidene plekken in
de hals en nek van,Hess er
op wezen dat diens keel was
dlchtgesnoerd,' maar .hij
noemde het hoogst onwaar*
schijnlijk dat Hen dat zelf
zou hebben gedaan. „Met
een snoer is .het al bijna onmogelijk, omdat dat zo glad
is dat het steeds wegglijdt",
zei hij. De advocaat van de

'
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Verdere details daarover
gaf zij echter niet.

Een woordvoerster'van de
Britse politie wilde in het
BBC-programma " slechts
kwijt dat de autoriteiten een
onderzoek hebben Ingesteld
naar de beschuldigingen dat
Hess zou zijn vermoord.

familie van Hess, Alfred
Seidl. voegde daaraan toe
dat het bewuste snoer was
vu-brand zonder dat er ook
maar een foto van was gemaakt JDat bevestigt mijn
persoonlijke mening dat hij
is vermoord", aldus Seidl.

.

Rudolf Hess is vermoord"

T'
Man die plaatsvervanger Hitler laatste 5 jaar verpleegde:

UIT HET DAGBLAD DE LIMBURGER.

/.uilen lief l 'aiikaan en hel
Krentlin elkaar vinden'.'
Tekening in t/e Timmio
Star hij het artikel van prof.
liroinke. /.ie p. 10.

1C

Eetketelboom

Het in orde brengen van de • vlaggemast.

Ulij
••a 444h
j

op k<jmp>

Ale. uitrUBtine:Ransel.veldfles met beker, eetketel,bestek,broodzak,was/naai/schoenpoetszak,
schrijfgerief,liederboekje,zaklamp,5 pakriemen,
warme slaapzak,tentzeil,.
zomerkamp:handdoeken,badkleding,zonbrandmiddel,.
winterkamp: donkerbl.Marinetrui,+muts,handschoenen, war me ooklgan, hoge schoenen of ski-schoenen^ ^
jongens; Grijs-hemd met borstzakken en epulettem
zwarte koppel met Odalrune koppelslot.kampmes
met Odalrune,lange zwarte broek, olijfkleurige
veldjas, of Juja,stevige schoenen,geen laarzen,
grijze wollen sokken,
Sportkleding; zwarte sportbroek.wit.sporthemd,
Volksdans kleding; wit hemd,witte kousen,z.g.
kniebundhose, het V.J. draagt geen hoofdbedekking
MeJiles! wijde blauwe klokrok met sierband,Berchtesgadener vest,witte blouse, witte kousen,
grijze wollen sokken, stevige schoenen,
Sport kleding: zwarte sport broek, wit hemd,
Volksdans kleding; Dirndl, of blauwe rok en witte blouse,
Winter; donkerblauwe rok (bij de Bondsleiding
te bestellen),blauwe Marine trui,donkerblauwe
meisjes-jack met wintervoering.
Voor langere rijzen en kampen: ziekenfondskaart
Alles in ransel of rugzak pakken.geen koffers.

Kun je nog zingen ,zing dan mee,

Hoe pak ik mijn ransel?

Een leider geeft
onderricht.

ZOMERKAMP
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l) De eigenlijke Austrnlicrs. inboorlingen van het eiland
Australië; door de Engelsche kolonisten werden ze teruggedrongen naar het Noorden en in het binnenland; hun beschaving is zeer primitief : ze leven nog grootendeels in het steentijdperk; hun lange, dikke schedel, hun bas. wijkend voorhoofd met sterk vooruitspringende neanderthaloïede wenkbrauwbogen, hun vooruitspringende bovenkaakbeenderen en
terugwijkende kin geven aan het gezicht iets primitiefs, een
soort snuitvorming. die sterk aan den Oermensen herinnert: hun
huid is zeer donkerbruin, hun haren golvend en zwartbruin tot
zwart; ze hebben bovendien een sterken baardgroei en sterke
lichaambeharing, breede neusvleugelen en dikke lippen.
De Auatraliërs zijn van middelmatige grootte, gewoonlijk
slank en mager van gestalte met smalle schouders en heupen.

Hier onderscheiden we :

l — DE ALSTRALIEDE RASSENGROEP.

LGEN FISCHER onderscheidt vier groote rassengroepen:
l) de Australlede rassengroep; 2) de Europiede rassengroep; 3) de Negriede rassengroep; 4) de Mongoliede
rawengroep.
Terwijl de verwantschap tusschen Australiede en Euro('ede rassen, hoe paradoksaal dit op een eerste zicht ook moge
lijken, tamelijk eng schijnt te zijn. — de Amtralicde groep
vertoont immers vele oude rassenkcnmerken die nog sterke
gelijkenis vertoonen met die van den Oermensch, waaraan ten
slotte ook de Europiede rassen door mutaties zijn ontsproter.
onder meer door pigmentverlies. versterkte baardgroei,
schedel- en hersenveranderingen. het verkrijgen van ern
rechten neusrug en dergelijke meer — üjkcn de Negriede en
de Mongoliede groep twee nevenlijnen. die tamelijk vro-g in
den ontwikkelingsgang een eigen weg gingen en door eene
reeks karakteristieke mutaties hun typisch uitzicht verkrrgrn;
voor de Negriede groep waren dit bij voorbeeld : pigmentvermeerdering, kroeshaar. dikke lippen; voor de Mongoliede
groep : de Mongolenplooi aan 'den binnenhork van het oog.
verzwakte baard-en lichaamshaargroei. dik en sluik neerhangend hoofdhaar, breed gezicht, sterl: vooruitspringende jukbogen.

E

DE MENSCHENRASSEN
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drongen worden, zijn waarschijnlijk met de Australiërs
verwant: ze vertoonen een zeer sterken- haargroei, die door
henzelf hoog geschat wordt — de vrouwen tatoueeren zich een
snor —. een breed gelaat mrt sterk hellend voorhoofd, dat de
diepliggende oogen als het ware overwelft, en een tamelijk
lange doch breede neus; hun huid is matbleek; het ia het type
van Tolstoï en Darwin.
Ook de Weddas. de oorspronkelijke bewoners van
Ceylon. behooren waarschijnlijk tot deze primitieve groep; ze
hebben een rond gelaat, een wipneus met breede vleugels en

Ac«:r*li*f»pe

handen en voeten: typisch is de grijpvot
iel b«weeglijken
grooten teen.
De Tasmaniërs. inboorlingen van het eiland Tasmanië,
vertoonden veel gelijkenis met de Australiërs, m.iar werden in
de vorige eeuw door de kolonisten uitgeroeid.
Ook de Ainos, die nog in klein getal de eilanden Yesso en
Sakhalien bewonen, maar stilaan door de Japanneezen ver-
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Als Negrieden of Negers in den breeden zin van het woord
vatten we alle rassen samen die Afrika bewonen van den
zuidrand der Saharawoestijn af : Noord-Afrika behoort immers
rassenkundig tot de Europiede wereld.
Van de eigenlijke Negrieden moeten we een kleine rassengroep afzonderen, de zoogenaamde Khoisanieden, waarin we
twee rassen kunnen onderscheiden :
l ) De Bosjesmannen, zeer klein van gestalte, met vuilgele
huidskleur, met korten schedel en zeer plat gezicht met spleetvormige oogen en dikke bovenste oogleden; ze hebben zeer
fijn gekroesd zoogenaamd peperkorrelhaar; verder vertoonen
ze sterk vooruitspringende jukbogen, een langen romp, een in
verhouding groot hoofd en korte beenen: ze bezitten ook een
zeer sterke lendenkromming der wervelzuil zoodat ze een zeer
uitgesproken kruisuitholling vertoonen, die bij de vrouwen
daarenboven nog grooter schijnt door eene sterke vetophooping
in de bovenste bilstreek.

III. — DE NEGRIEDE RASSENCROEP.

Wordt wegens zijn belangrijkheid het laatst behandeld.

II. — DE EUROPIEDE RASSENGROEP.

volle lippen; ze zijn insgelijks langschedelig en hebben sterk
gegolfd haar.
2) De Palaio-Melanesiërs, die Nieuw-Kaledonië en de
omliggende eilanden bevolken; ze zijn zeer zwart van kleur,
langschedelig, met sterke wenkbrauwbogen, grooten, breeden.
konkaven neus, grooten mond met sterke lippen; we kunnen
gerust zeggen dat het de leelijkste menschen van den aardbol
zijn; hun lichaamsvormen zijn plomp.
3) De Neo-Melanesiërs. die we vooral in Nieuw-Guinea
en de naburige eilanden vinden; ze hebben insgelijks een zeer
donkere huidkleur. verder een tamelijk grooten, middellangen
schedel, een lang gezicht, een hoogen, dikwijls gebogen, zeer
breeden neus; deze sterk gebogen neus doet vaak Semitisch
aan; ook roodharigheid is bij de Neo-Melanesiërs tamelijk
verspreid.
4) De Polynesiërs vinden we vooral op de Samoa-eilanden
en de naburige eilandengroepjes; het is een der schoonste
rassen der menschheid; met hun warmbruine huidskleur, hun
gegolfd of gekruld haar, hun middelmatiglangen schedel en
tamelijk lang gezicht, hun breed, hoog voorhoofd en tamelijk
langen neus zien ze er haast Europied uit.

Onder de eigenlijke NVgrieden of Negers onderscheiden

l ) De Aethiopieden. die eigenlijk geen-zuivere Negrieden
zijn. maar wier negriede kenmerken sterk getemperd zijn door
europieden. zoos;enaamden hamitischen inslag: ze vertoonen
veel gelijkenis met de oude E^yptenaren en zijn als het ware
gearabiseerdr. of beter ge-oriëntaliseerde Negrieden; men vindt
/e in den Noord-Oost-hoek %an Afrika, waar het kontnkt. vooral
met de oriëntaalsche Europieden. het innigst was; ze bewonen
vooral Abe-ssinië, Somaliland en zelfs Roeanda-Oeroendi: ze
zijn lang, mager en slank, met lange armen en beenen: hun
huid is bruin, de haren zwart en golvend of krullend; schedel
en gezicht zijn lang. de neus tamelijk hoog en smal: de lippen

we
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2) De Hottentotten zijn veel minder raszuiver en het is
waarschijnlijk aan hun vermenging met Bantoenegert dat ze
hun grootere gestalte danken: ze zijn dus als het ware bastaarden van Bosjesmannen en Negers.
Beide rassengroepen leven in Zuid-Afrika aan de grens
tusschen dit land en het vroegere Duitsch Zuid-West-Afrika,
teruggedrongen in de Kalahariwoestijn.

zijn vol. zoonis dit ook bij de Orientaiicden het geval is. maar
niet naar buiten toe omgebogen zooals bij de Negrieden.
2) De N'ilotiedcn. die in de moerasstreken van den Witten
Nijl wonen, zijn zeer groot van gestalte — de langste Negers
en ook mede van de grootsten onder alle rassen — en zeer
donker van huid : het zijn ook de zwartste Negers: het haar
is fijn gekroesd, het hoofd lang en smal met vooruitspringend
achterhoofd, het aangezicht is lang ovaal, de mond klein en de
lippen verl minder dik dan bij de andere Negers; ze zijn over
het algemeen mager, met zeer lange armen en beenen: de
vrouwen zijn haast elegant.
3) Oe Bantoeïeden staan ongeveer tusschen de Nilotiedea
en de Palaionegrieden in; ze zijn niet zoo lang. hebben kortere

R*i»enka«rt van Afrilt»
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ORIENTALIEDEN

De Mongolieden zijn de typische bewoners van Azië
zooais de Negrieden de typische bewoners van Afrika zijn; tot
voor kort waren zij het numeriek sterkste ras. maar zij werden
m de laatste jaren door de Europieden overvleugeld. De naam

IV. — DE MONGOLIEDE RASSENGROEP.

ledematen, een minder donkere huid. een ronder gezicht met
korteren. dikkeren neus dan de Nllotieden; anderzijds zijn ze
weder niet zoo grof. plomp en gedrongen en hebben ze niet
een zoo breeden neus ala de Palaionegrieden; bij de Bantoeïcden is hel hoofd lang. het gezicht rondovaal, de neusrug breed
en konkaaf. de neuswortel ingezonken. de neusvleugelen aangezwollen, de lippen matig dik. maar de kaakbeenderen springen
gewoonlijk niet zoo snuitvormig naar voren ala bij de Soedanieden; ze vertoonen ook een sterke kruisuitholling en smalle
heupen; ze bevolken vooral Oost- en Zuid-Afrika.
4) De Palaionegrieden zijn middelmatig groot, middellang
van schedel; ze hebben zwart en fijn gekroesd haar, een lange
romp met korte ledematen; hun lichaamsvormen doen plomp
en grof aan; de lippen zijn niet zoo dik en de neus niet zoo
breed als bij de* Soedanieden; hun gebied is het centrale
oerwoud, vooral onze Kongokolonie.
5) De Soedanieden vinden we tus&chen Senegal en BovenNijl van West naar Oost. dus in het Zuiden der Saharawoestijn.
verspreid; het zijn de typische Negers met lange, smalle schedels, smal voorhoofd, groot gezicht met breede jukbogen.
groote oogen, platten en breeden neus. dikke uitpuilende lippen
en vooruitspringende bovenkaakbeenderen; van gestalte zijn ze
groot met breede schouders, forse h e borstkas, smalle heupen,
lange voorarmen en onderbeenen: de meest typisch Soedannegera vindt men in het Nigergebied.
6) De Pygmeëcn of Dwergnegers, waarschijnlijk de oudste
ingezetenen, vindt men overal in kleinere groepen in de dichte
oerwouden teruggedrongen en verstrooid; ze zijn zeer klein
van gestalte — ongeveer 1.45 meter —. tamelijk bleek van
huid; ze hebben een groot hoofd, een kort. breed gelaat met
laag voorhoofd en grooten. breeden. platten neus: vooral de
neusvorm is typisch : ongeveer de vorm van een gelijkbeenige
driehoek; ze hebben een breeden mond met vleezige maar
gewoonlijk niet uitpuilende lippen en vooral een dikke bovenlip; de baardgroei is sterker dan bij de overige Negrieden; ze
hebben een langen romp. korte beenen. lange armen en korten
hal*.
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« gele ras » is te rechtvaardigen daar ze in hun huid een
typisch geel pigment hebben, dat haar de dofgele kleur verlr-ent.
De meest typisch Mongolieden zijn de Toengicden. die in
het Noorden der Gobiwoestijn leven; van gestalte eerder klein
— ongeveer 1.60 meter — hebben de Mongolieden een korten,
gedrongenen romp met korte armen en beenen : hierin zijn ze
dus het tegendeel van rje Negrieden; zeer opvallenr 1 is het feit
dat ze eene tamelijk rechte lendenwervelzuil hebben, zoodat van
eene kruisuitholling haast geen spraak is. hetgeen wel het geval
is bij de Europieden. vooral bij de vrouwen, en ook bij de
Negrieden: de rug is dus vlak en de achterbillen springen
weinig uit het rugvlak voor.
Het hoofd der Mongolieden is groot, vooral vergeleken
met hun kleine gestalte, en rond; het gezicht is zeer vlak. vooral
tengevolge de sterk zijdelings vooruitspringende jukbogen en

kaart van At.é
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echter niet het geval is. De oogen zijn donkerbruin, de lichaamsbeharing, ook baardgroei, zwak; het hoofdhaar daarentegen is
in beide gevallen zeer rijkelijk en donker; de haren zelf zijn
dik en sluik neerhangend : ze hebben veel weg van paardenha*r.
Wat het karakter betreft zijn de Mongolieden over het
algemeen stil, vriendelijk en verstandig, met echter eene neiging
tot wreedheid; ook hun eigen leven sparen ze echter niet :
denk aan de zelfvernietiging bij de Japanneezen: de Mongolen
zijn taai en volhardend en kunnen vele ontberingen dragen: ze
passen zich aan alle klimaten aan en zijn in de tropen zeer
geduchte mededingers, én als arbeidskrachten én als handelaars. Onder de Mongolieden onderscheiden we :

Monjoollype

den vlakken neuswortel en neusrug; het oog ligt in den oogkuil
meer naar voren toe dan dit bij de Europieden. bij voorbeeld,
het geval is. zoodat het dikkere bovenste ooglid nog meer vooruitspringt: het bovenste ooglid rondt als het ware den binnenooghoek af en loopt dood in het onderste ooglid in de streek
van den neuswortel : hierdoor en ten gevolge van de asymetrische oogspleet schijnen de oogen schuin te liggen, hetgeen
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1) De Siberieden, die vooral de onherbergzame streken
van Noord- en Noord-Oost-Sibcrië, weliswaar dun, bevolken;
ze zijn min of meer verwant met de Eskimos, vertoonen echter
het minst typisch de mongoliede kenmerken : vandaar dat ze
er dikwijls zoo europied uitzien. De Siberieden zijn minder sterk
gepigmenteerd dan de eigenlijke Mongolen; hun huid, haar en
oogen zijn minder donker; de neus is hooger en de Mongolenplooi ontbreekt, alhoewel het bovenste ooglid zwaarder is dan
bij de Europieden; schedel en gezicht zijn langer, het gezicht
gewoonlijk lang-ovaal.
2) De Toengieden of Mandchoes vertoonen het zuiverst
de specifiek mongoliede raskenmerken; ze leven vooral in
Noord-China, het gebied van het vroegere rijk van DschingisKhan; hun huid is vuilgeel, het haar zwart, dik en sluik neerhangend: aangezichts- en lichaam?beha ring zijn daarentegen
zeer gering; de schedel is kort en rond, het aangezicht plat en
breed: bij hen is de Mongolenplooi het duidelijkst en de schuine
spleetoogen het meest opvallend.
3) De Sinieden of eigenlijke Chineezen zijn minder typisch
mongoolsch van uitzicht; hun gelaat is smaller, hun schedel
minder kort. de neusrug hooger en smaller; toch geeft het gelaat
een platten indruk wegens den grooteren afstand tusschen de
oogen: de lichaamslengte is grooter en ook de extremiteiten
zijn langer. De Sinieden zitten vooral samcngedrongcn in de
sterk bevolkte streek aan den Celen Stroom en staan kultureel
het hoogst.
4) De Palaiomongolieden. waartoe de bevolking van ZuidChina. Indo-China. Durma. Thailand, Nederlandsen-Indië voor
het grootste deel. en ook de Japanneezen behooren, vertoonen
een meer zuidersch, haast meer negersch uitzicht: hun huidskleur is bruiner, hunne lippen zijn tamelijk dik en vol. hun neus
vrij breed en plat: inzonderheid bij de vrouwen geeft dit
dikivijls, vooral bij de bevolking van Indo-China. een meer
kinderlijk, infantiel, als het ware onrijp uitzicht.
Buiten de Aziatische Mongolieden of eigenlijke Mongolieden bestaan nu nog eene reeks rassen, die zeker van mongoolsche afstamming zijn, doch, sinds lang van den Mongoolschen hoofdgroep afgezonderd, een reeks eigene rassenkenmerken verworven hebben : o. m. de oorspronkelijke bevolking
van Amerika, de Indianen.
Amerika .werd betrekkelijk laat bevolkt, van Vóór- of
Oermenschen werd tot nog toe, noch in Noord-, noch in Zuid-
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5) De Pampieden vindt men aan de zuidspits van ZuidAmcrika. vooral in Yuurland of Patagonië; ze hebben een

•4} De Andieden wonen vooral in Peru. het oude rijk der
Inkas, op de hellingen der Andes. dikwijls op groote hoogte;
buiten de gewone kenmerken valt vooral een groote. kromme
neus op: deze kromming is echter min opvallend dan bij de
Prairie-Indianen; ze hebben een breede, plomp*? en ronde
borstkas, dit in verband met hun leven op groote hoogte in ren
verdunde atmosfeer.

Onder deze Indianen kunnen we volgende groepen onderscheiden :
1) De Eskimo*, die het barre Noorden van Kanada en de
kusten, vooral de Westkust, van Groenland bewonen: in deze
onherbergzame oorden zijn de Es k i mos, ongeveer 40.000 in
g'-'.al, zeer raszuiver gebleven; middelmatig van gestalte —
ongeveer 1.55 meter groot — hebben ze de typisch mongoliede lichaamsverhoudingen met korte armen en vooral becnen:
de huid is bleekgeel, het hoofd in verhouding groot, de schedel
daarentegen lang, terwijl het gezicht breed en vlak is; de
typische Mongolenplooi b voorhanden.
2) De Prairie-Indianen uit Noord-Amerika, de bekende
Roodhuiden van Karl May, Fenimore Cooper en Maine-Rcid.
uit de Far-Westfilms voldoende bekend; ze zijn lichtbruin, niet
rood. van kleur, met zwarte, sluike haren en zeer donker bruine
oogcn; de schedel ia lang. het voorhoofd hoog. breed en hellend, de neus groot, vooruitspringend en gekromd — de bekende adelaarsneus —; de neusvleugels zijn sterk geteekend, de
mondhoekgroeven sterk uitkomend, de oogspleten eng, de
lippen dun; de mond is groot en onderkaak en kin naar voren
toe geschoven; de gestalte is groot met breedcn. korten roi.ip en
lange ledematen.
3) De Brasilieden. die de haast ondoordringbare oerwouden van Brazilië bewonen, hebben een bruine huidskleur, een
langen schedel, zwart sluik haar, een langovaal gezicht en een
plompen romp m«t korte beenen.

Amerika, eenig spoor gevonden; men neemt aan dat Amerika
u gekoloniseerd » werd door mongoliede stammen, die over
Je nauwe Behringstraat uit Azië in Amerika kwamen en zich
van Alas'ca uit naar het Zuiden toe verspreidden; het is ook
niet onmogelijk dat enkele, over de eilandengroepen van Oceanië, Zuid-Amerika bereikten.
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Type van To'.raaniche man

groote, gedrongen gestalte niet dikken hals en breede schouders,
breede gezichten met vooruitspringende jukbogen, hoekige kin,
breeden mond en rechten, goed gevormden neus.
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RID
Datum

: Limburg-Zuid
: 22 juni 1995

Rapporteur

^360712/221
Aan
Onderwerp

.'

; BVD

: VJ Westland.

ingevolge artikel 22 van de Wet inlichtingen en
Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende aede:

hierbij gevoegd een schrijven van de VJ Westland
over de nieuwe organisatie Viking Jeugd Westland/ die nu
omvat:
Vlaanderen, Nederland,Wallonië en Eupen/Malnedy.(Duitstalig
België).

De Korpschef van de Regio Liigbux-g^uid
namens deze de Bureauchef Regionale Inlichtingendienst

Telefonisch geïnformeerd:-

^=!

Liebe Freunde in der 2e IHI blik
Teildeucschland,

.'

na c h d era Führerthing hier in Fiandern hab«n wir eine
'Uragruppierun-g der Viking-Jeugd v.orgenorame.n.
Wir riennen uhs nunmehr Viking-Jeugd Westland mie de.n
Volksgebleteh VG. .
.

. .

Vlaanderen
,
Nederdand.
Wallonië
Eupièn - Mal.medy.

:;

"

Dartit ,h»ben wir f .il r die Zukunf t geplant 'und d.emant- .
sprechend alles breit abg«sceckt. Wiking-Jugend .rund
u,m die Welt l Eu«r Minister Kanther hat sich weltweit
«it der Verbotsverftigung Ificherlich gemachf. Aoo Ju-

gendliche-und Kinder erschüttern die Republik T.D.!
Wie kann man nur .so pol-itisch durom sein' und sich zum

verlSngerten Arm de* mlttcldeutschen Ünterflrund-S'tasi;
machen.
Wir werden. Euch auch kUnftig über unsere Akt.ivita'ten
informieren.
.
.
Wichtig; die 41. D.V.J. 1995 vom 3.. - 6. Juni finden bei

Antwerpen statt.'Sie werden von gieicher Qualltët wie
in Hetendorf «einl
Wikinger in Deutechland, zerbrecht die Koeten, der
Ve*botsverfügu.ng.
.
' _ . • • • ;

Es geht'nicht niir. um .das dè.utache Volk, sondern es
ge'ht urn unseren Artraura, für den wir stets wirksam
werden sollen und mussen, Entscheldend für die deutschën Wikinger sind.die' drei Worté:
Wille zur Tat !
Heil Euch
;

•

;..-_.
..

VikingrJeugd Westland

:
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: Linburg-zuid
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RID

Datum
Rapporteur

Aan
Onderwerp

: BVD
: Viking Jeugd Westland.

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en
Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

hierbij doe ik U de aktiviteitenkalender 1995 van de Viking
Jeugd Westland toekomen.
De slogan dit jaar is:"het bevel van het geweten is innerlijke
sterkte1*.

De Korpschef van de Regio IdnbnTg^Suid
namens deze de Bureauchef Regionale Inlichtingendienst

l

Telefonisch geïnformeerd:
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:rov Wij veroveren de duinen.,.

en honden van stormen en
bruisende baren.

KUSTMARS
,

i

Na onze eerste sprong: zonder twijfel
klaar voor de tweedel

Klaar voor het vertrek;.

TREFFEN PARA-CLUB

snc

...endevyinkel-wandelstraten.

Oprtiars dwars door de
stad...
:

Jl GUIDENSPORENFEEST Kortrijk

VIAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

HERMAN VAN PEN REECK-HERDtNKING

IJZERBEDEVAART

JÖELFEEST

DODENHERDENKING

A STAF DECLERQ-HERDENKING

8

MARSJEERT HER

STEEDS PARAAT,

DE VIKING-IEUGD,

-Jeuj Viking-Jeugd Westland

K.B. 414-005139-34

P.B. 28 2018 Antwerpen 14

STEUNOP:

-Jtui VikingJeunesseWalloifë

5-Jug Wiklng-JugendEupen-Malmédy

-Jeuj Vikrag-Jeagd Nedeitend

:-Jeiij Viking-Jeugd Vlaanderen

CONTACTADRESSEN:

.. ' . - -Vlaanderen
-Nederland .
.
- Eupen - Malmédy
-Wallonië

Volkstrouwe Noordlandse
Jeugdbeweging

VIKING-JEUGD
"WESTLAND"
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Tul Vlaanderen-Schaerbéck

Wikinger in Deutschland zerbrecht die Kett^n der Verboteverfügungt

Aüf der titelseite haben wir als Symbolfiguren "Neefe und TilT abgebildetl Siesind das Abbilddes volksverbundenen, volkstieuen
Widerstandes. Aach sie warden verfolgt und die guten, volksverwurzelten Mênscben gaben ihncQ Obdach und den JMut zw \veiterem
Widerstand.'

lich.oüsübtén.

In Flandem hat man dies ebenfaüs seit 1918 zum Ailtag, - zur ;'
UnteidrOckuhg des rlËraischen \felkstums - gemacht
Alle Flamen baben daher beste Erfahrangen. Die Unterdrückung des<
Vblkstums ist seit der spantschen Besetzong md Machtansfibung zam
stindigen Begleiter in Flandem geworden. ••
Aach hier in Flandem gab es willföhrige Renegaten, die üm
Judastobn als verlöngerter Arm "der Sieger" beschrankte Macht weid-

in der Btmdesrepublïk teUdeatschland ist der Tenor angesagt
- Man nennt es aucb webrhafte (Siégermachts-) Demokratie.
Seit 50 Jahren isl das Deutsche Reich besiegt und immer noch hoeken
die westlichen Besatzer nrit 2(X) 000 Soldaten im Land, deren yerlingerter Arm die Regietiing in Bonn isl. Mit einer (1) Slimme Mehrheit'.
wurde Herr Kohl zura Kanzfer gewthlt rrift ihm Herr Kanthèr zum
lünenminister, der Aon in der Bundesrepublik das praktiziert, was
man der N.S.-Regierung vbrwirft, was bis 1990 in Mittekfeutschland
zurRealitatgehorte-denGesinaungsterrarsprichSEK .
Sondereinsatzkommando* dieSchnflffelei- polizei V.SMdie persönliche Difraüeriing und die Vedeeumdung ganzer
BevÖlkerungsschichten.
.
• .
.

Kameraden, Kameradinnen,
Eltem,
.
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