VERBOND RECHT EN ORDE (V.R.O.)
De oprichting dateert van 1960, als een voortzetting van het v66roorlogse VERDIHASO, de Vereniging van Dietse Nationaal Solidaristen
De doelstelling is de doctrine van het Dietse Nationaal-Solidarismc
te verspreiden en te verwezenlijken en de nagedachtenis van Joris
van SEVEREN, de leider van het Verdinaao, te eren en te verdedigen.
Het V.R.O. propageert de DINASO-gedaohte als volgt:
- De Benelux is de eerste stap naar de politieke eenheid van de
Beneluxlanden;
- geen nauwkeurig afgebakende grenzen;
- het populair maken van de Benelux-gedachte bij het volk doors
1. te ijveren voor een hoge Benelux-autoriteit,
2. op te komen voor de eenheid van de Beneluxlanden op elk maatschappelijk terrein,
3. bekendheid te geven aan nun Beneluxvlag (rood-wit-blauw met de
Brabantse leeuw op een zwart vlak als middelpunt),
4. de oprichting van Beneluxoomitees,
5« het infiltreren in en het in handen nemen van de leiding van
de send-officiele Beneluxorganen.
Het verbond is van mening, dat het ordebeginsel de hoeksteen vormt
van de toekomstige maatschappiJ. Het ziet de orde als voorwaarde
van het leven, van de welvaart en van de grootheid. De Nederlanden
(Vlaanderen en Nederland) hebben in het toekomstige verenigde Europ
een zending te vervullen. Zowel op economisch, godsdienstig, politick als op sociaal vlak, kan de Benelux als een miniatuur-Europa
worden beachouwd.
Het V R 0 staat afwijzend tegenover de begrippen Vlaanderen en Wallonie. Het erkent slechts het bestaan van volksgroepen, waarvan de
benaming overeenkomt met deze van 6£n der zeventien provinoiea. Het
verwerpt zowel het federalisme als het unitarisme en is voorstander
van deoentralisatie.
Als voorstander van een nieuwe orde, is het V R 0 fel gekant tegen
het huidige partijenstelsel, wat dan ook als zondebok moet fungeren
voor allerlei binnen- en buitenlandse wantoestanden.
De organisatie van het V R 0 berust op het kommando-korps en het
kader. Het kommando-korps wil de voorpoat zijn in de strijd on de
eenheid van de Nederlanden. Bij de nerving gaat kwaliteit boven kwa
titeit. Het kommando-korps heeft een keure, een kommando-wet en een
leefregel, welke op tucht is gebaseerd.
Het kader bestaat uit gewone leden, die men ook wel leden-militante
noemt. Om van het kader in het kommando-korps te worden opgenomen,
moet men een minstens zes maanden durende stage doorlopen, tijdens
welke periode de riohtlijnen van het verbond nauwkeurig en volledig
moeten worden opgevolgd.
Als kenaerkende kleding heeft het V R 0 een groen hemd, het symbool
van hoop, onvergankelijkheid en trouw.
De totale sterkte van het V R 0 wordt gesohat op 200 a 300 personen
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Betr.: "Stilting Aktie centrum Benelugsj.
voof een staatkundige eenwordingi-

dat op 24-2-1968 in lokaal " 't Blazoen", Gemeentestraat 5 te Antwerpen, de eerstvolgende
vergadering van de "Stichting Aktie centrum B<
nelux, voor een staatkundige eenwording" zal
worden gehouden, deel Ik U mede, dat deze ver
gadering inderdaad, zoals vermeld, heeft plaa
gevonden.
de aandacht op deze "bijeenkomst g
vestigd, werd vanwege het Vertond Recht en Or
door DE BRUIJN,
op 19-2-1968 nog een convocatie verzonden. ^.z
"bijgevoegde fotocopie, gemerkt 2 ).
Op deze vergadering waren 20 personen aa
wezig, onder wie:
Van Nederlandse zijde:

Van Vlaamse/zijde:

,
opende te ruim 15 uur de
vergadering met een kort woord van welkom en
stelde voor eerst even een organisatorische
tie van het Verbond Recht en Orde te behande
met betrekking tot een nieuwe regeling van d
contributie-betaling.
Hierover volgde een langd\irige discussi
aan welke nagenoeg alleen door de Vlamingen
deelgenomen. Nadat men net tenslotte eene vra
geworden over een nieuwe regeling, gaf
, een korte uiteenzetting van hetgene, dat
de op 20-1-1968 te Dordrecht gehouden sticht
vergadering was behendeld. Kortheidshalve me
daar naar worden verwezen.
sprak zich hierop uit v66r e

- 2politieke samenwerking in de Benelux, met die
verstande, dat een uitzondering voor Brussel
zal worden gemaakt en dat voor die stad een
eigen 1'ederale overheid moet worden gecree'erc
Spreker noemde voorts de Vlaamse eisen j
zake Leuven volkomen uit de tijd en onzinnig.
, wonende te Brussel,
gaf hierop te kennen over "beide punten dezelj
gedachte te hebben.
Hierover ontst*-*ond wederom een uitvoerif
discussie, in welke de Nederlanders, met uitzondering van
""
, uit lieten komen
dat de gehele kwestie Leuven alsmede het doo:
naar voren gebrachte plan Brussel
van geen enkel belang te vinden, indien het
om gaat een totale politieke en stadtkundige
eenwording van Belgie*, Nederland en Luxembur
te bewerkstelligen.
Tenslotte werd men het er over eens, da
de eenwording van de Benelux in de orde van
grootte veel belangrijker was dan Brusael of
Leuven en dat men daarvoor alle krachten moe
inzetten.
(Opmerking
: Ook in deze vergadering ble
wederom, dat in Vlaanderen de taalstrijd ste
naar voren komt, een kwestie, welke vooral d
Ylamingen in het Verbond Recht en Orde na as
het hart ligt en welke de Nederlanekers veel
minder aanspreekt).
Vervolgens kwam het punt de samenwerkir
met de politieke partijen ter sprake.
Besloten werd ten aanzien van het aansc
ven van de parti3en en de partijafgevaardigc
in de Kamers, in tegenstelling met het op dt
vorige bijeenkomst genomen besluit, dat
dit in Belgie' en
hetzelfdt
in Nederland zal doen, dit met het oog op d«
onbekendheid van beiden in de landen, in we:
door hen aan de partijen wordt geschreven.
Verondersteld werd, dat dan een sneller en i
gebreider antwoord ontvangen zal worden.
deelde hierna mede, dat o;
donderdag 29-2-1968 bij een notaris te Dord:
de stichtingsakte van de "Stichting Aktie c
trum Benelux, voor een staatkundige eenword
zal passeren.
Vervolgens, dat op zaterdag 16-3-1968
Dordrecht een bijeenkomst zal worden gehoud
om de stichtingsakte te bespreken en voorts
stand van zaken alsmede de verder te nemen
maaisregelen op te nemen.
Spreker deelde verder mede, dat een "C
t6 Herdenking Willem de Zwijger" is opgeric
in welk comite" naast spreker ondermeer zitt
hebben:
en
. Voor deze te organ!
ren herdenking zullen ook Vlamingen uitgenc
worden. Hadere mededelingen zullen volgen c
de bijeenkomst van 16 maart aanstaande.
Hierop werd van de kant van het Verbor
Recht en Orde de naam Joris van Severen naa

- 3voren gebraeht. Na ampel beraad werd besloten
dat door net Verbond een Benelux-samenkomst g
organiseerd zal worien ter herdenking van Joi
van Severen.
Tot slot volgde nog een algemene nabesci
wing over de op 3-2-1968 te Amsterdam gehoude
Van Heu-tffeherdenking. In deze nabeschxmwing k»
vooral naar voren, dat alle publikaties rond
deze herdenking als een groot succes moet woi
den gezien.
Te 18 uur werd deze vergadering bee'indij
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Po a t r e ke ning 9 1C. 6 . 9 ^
ledere geueGtelijlce afdelinr, dient onder haar leden een
verantwoordelioke "3" aan te stellen die de vollertiGe
wer!;iii3 voor liet Gewest verzekert.
De ^e;.ve_s t^l i jlie^ 0, ie ns t " 3 " bestelt, 'kort voor het verschijiien
van eeri nieiiv-/ nuvi^ier, het verlanf^de aontal e::ev -plan-en aan de
centrale dieiist "S_", die de bestellin;, oniiiGdelli.jl: r.a de
cTru^T s'ci "ui'tvoeion. Dee-e voorraad noet rc0.eli;r.:er\7ijze van
uiinstens 20 e::. per lid van de af deling sijn.
De Gewecteli,j:;e "3" zorgt, in akkoord v.\et <.lc ve\7estclijke
voor sitter, voo;. 09 verdere versjjreidin: . i;i lice Ge.vesb
(colpOitace-or>craties, persoonli.lke ver.-.ooj -.loor de leden, enz.)
lede:: i;i.r-;esclii-cveii lid is geuachtijd abo;vi-_;::enoe]i te \vcrven,
lie '.vorut vsr.;aciit dab ieder lid cinstena 6 on •r.bon;ic:-ieiit na
el".:e a'fleveiiii-. aanbrenpt. Indien hij een ~.:;:i;i tiii^.sboejcje "S"
bezit, uitGcrei'cfc door de centrale dienst "S", Ac^ schrijft
hij een kwij ting uit (-.vaarvan een afdruk in ivjt boeLje blijft)
met veraeldiji;, van :
- datum
- naan en voornaan (volx^it)
- ontvangen beira^,
- soreidin.j van lie t abonnevuent
(het abon_ieaent ' r ,elGt voor 1C acabereenvolpende numraers, rV..i?3 nieb yoor I jaar)
voorbceld: "sbonne-aeiif'SonGn" ITr 3 tot 12"
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"Het zou Zuid-/.frilca slechts zes uur kostcn on heel Afrika te
verslaan", zei de premier van Lesotho, hoo:'d.ur. Lec.buo Jonathan,
onlan^s op eeii persconfjerentie. De hoofu-::;in v.*arrscliu;;ds de zv/arte
staben van Afrilia en ver\/ecs als voorbeelu. nasv de ve."plettere;ide
nedevlea^ die de arabieren leden te^en Israel.
Hij zei d r t het Zxiid -Afrika zes uur 20! lioaten on hetzslfde net de
zwarto 3fa.?ten to docii als v/at Israel net c'ic Arabieren deed.
Hoo.rdaan Jonathan noemde de Zuidafrikaanse premier, de 'icer ~.J.
Vorcter eo,i ^ocdc r.vjii die bereid is om nac-r Jc >.o':l" en van an.deren te luicteren en probeert on die proble 'er. tc b._ ;. ->. pon.
'i'ee^ v:j.\f rika reeds aaazicalij c becLnijche- en
.-; Iiulj, sei oe aeer Jonathan.

a^ a n k, .J> JJ1.2. A .e. Ji
ter stv.die jm d pinnae n t a t ie
P33 7
ui5 j nde J i t io
Deze t;e:.:!:blaclen van aet solidari-stisc'^ ^eiiootsc.':' p r.TT.J~. zi«j-n te
ver!...':i,j;;sn door r,fco::tinr. van IOC,- f> op F,"I. pO/i.CX ten riatie von
>I. Jtiissov-ae, .Cc oa.aielei, I, .';t. Job in ! t Goor.
"Point n 1 ost Be so in d'espSre:: poiir. cnticpr enure,
ill de r :; v.s 3 ir pour pe r s ,3 v^r e r ".
"r.l.'.c:.! vcn Ci'.^n.le.

L: e e l

•" " * n

C

"3o:r_ti3C ao;,Gnaa-:dc pro{rrer5sieve rat'-iolie"..e:.i sijn aoor Je
nisti^che bro-idsticlitinj i;i het 2\abije Co.slcr, even on?.v-::;
verrnst ale. door de onderdruki:in^, van de IToiv.^-.i-'ce voll.."!oprrtand in
195^'« j-aro; ^.rj;hcid post niet in !n:.n ./easdroo. • over de "lonslievende
kotar;inir,ten. Die ^i t fn iniaers de ~cboren ber3c.'".:i".aers dcr araeu en
p:r f ~a; ac:nva.,rde veis.'?2noten op de steeds bredere *.7e^,, die '.vel niet
naar UG hGr.el, :'.:-:r toe1:, naar een duize:adjc:ri... rij"1: vca ^eluL en
vrede o_; ^o.r-.lo IG?.V. o. Oia zicli uit de vexle eaiieid te reel Jen, doen
zi.j ;ietsol:':\i.e al;: hun liberaal-icot'riolieke voo.-rov.ders v.it de ne^entiende eeur; eu -la ue auiaiee kr.pitalisten in Lati.lns-.V.'.'c-i-iiCa. Zio
verr.ide;!. de arue:.. Zij noemen I.indszenty een feodr.le Icerlrvorst en
de fcelv>v.r;;enfcelde TToiv •-•>.-rse arbeiders rea'-;tionairen. ZiJ verr;iftigen tie pu':liel:c opinie. '/eldra zullen zi.j - no praters vc:\u het bclcr.srtle Ic.rab'1 een
"
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Ilet lia^eld voor I96F is bepaalci. op 150,- "
Ori de hsrnieuwing vlot te la ten vsrlo;en verzoeken ,/ij U bedrag "onmiddelli.jl;" ts storten
op :
P.?,. ^.564.16 van Sustaaf Van LC'OY,
l^icd. de J'erodeplein,4,Berc!ier.i/-'-nci.7erpen
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'.'/ij ho ;en dit jaar geen ti.jdrovende huisbezoelren te -noeten doen en/of ontvm'Z,':c:.jrtcn oan
te bieden. \7i.j rek>?nen op uw "orde" e:a verv.'acliben sooataan van U deze l i d m o a t c c h c o" s b L.jUi^^ e.
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nuuimer 5 van "SAIJJIT" is verschenen !
De afdelinn,en v/orden verzoclit hun bestelli."Li~c>i von nunaers over te
•r.ai.en can de Centrals Dienst van het beheer var- ".Soi.en":
;"d. Josci Da BlicI:, Prans Van Dijciistraat , 27, I)curne/.'.iitv;erpen

tel.
Verspreid uw blad in

krantenkioslcen
dagbladhandels
door kolportage
huisbezoeken
werf ABONNElASNTEil
Nadere gegevens vindt U in vorig kontaktbl?d n
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Oia te leven noet een gedachte, een denkbeelcl zic'i bev/e 0 en en werlcen.
Ze moeb dj'nariiisch. zijn. De be weeing , dai \varl-:, dat dynamisme , het
meet van ons konen, van dierenen die de p-^cachte in v.-erlreli.lkneid
willen o n z e t t e n , IVij hebben niet de mac h i van he u ^eld, noch de macht
van de uassa. .Tieden te nieer om de mach 1 van de ^edachte zo krachtig
inogelij;; te hanterea. Ideeea die eenmaa 1 . klaar ^ o d s c h t vrordyn, en
klaar uib^edrulct, in staalzuiveran vorn, v;orden onuitrooi'bcre machten
moeidie, v/anneer ze met verstand en en^rpie \vorden r.eclreven
lijkheden over\7i;mea, en werkelij'r geschiedenio . :.?i:e: Ilet GO tuchuvolle hardheid der sterken stappen :vij op. oiize v;il zal le; r oa en ^eschiedenis v/orden. Voor ons culininoert het leven in de vclmaking der
menselijke persoonlijkheid. '.aar w i j vveten dat di^ vol'ialrin^ slechts
mo^elijk is in de Orcle en waar de Orde h e e r s t , en bij^ev-'lP = '^aar de
Orde wordt verzelierd door eea doelmatig 1^30:::.^ "it--? "t"-t...l)aa zullen
wij deze sleutel van Uuropa in een i j z e r e n har.cl houcs... , ,
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~beEandeld~~3oor dhr. Andre is Bof/^ert
te 20.30 uur in ' t Bla?,oei}. Geilieentest;.. , 5, Antwerp
3 21 deceinber: Rhodssie'-voojlicliiir. ;svc-r.'cderiris?. te
S"IW7~ti3~verza.frielen te Iv uur : s ; :ipt • ' aen ' t Blazoe;
_I2_J£nuari_I^6^ : "Gaen 3enelu:: zonaer Orc'.e"
"soreleer "is dhr~Jozei' Goeth^ls te 20. JO uur in ons
lokaal " ' t Blazoen", Ge r.eentcr.trao t , 5 t,i Antv/erpen.
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Gev/est Gent
.. .
Beaandel3 "door "d. ?sul
van kleurf ilinen.
te 20.30 uur in ;:3n z a - j .
Hoo^straat, I? te Gea'j.-

ever Riiodecie"
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Een probleem moet volkomen opgelost
worden of het is eenvoudig niet opgelost, zoals een slag of een oorlog volkomen moet gewonnen worden, of hij
is niet gewonnen, en niets sticht meer
wanorde dan half-opgeloste problemen,
zoals niets moorddadigcr is dan half
gewonnen veldslagen en oorlogen.
JORIS VAN SEVEREN

IN DE NEDERLANDEN

19 april 1936
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; inleider, kd. R. Wijnants, pers- en
apagandaleider, verzocht vooreerst de
tiwezigen recht te staan voor een tekst
n JORIS VAN SEVEREN :
DE MET HOD E

Oe redding van
het Vaderland
De krachtigste energiebronnen op
het mcnsclijk vlak zijn GELOOF en
liefde. Laten we deze aanwenden
voor de opbouw van het Vaderland.
Lcggen we ons toe op het aanwakkercn in onszelf en bij onze landgenoten':
..;
— van het geloof in de toekomst

zullen ivi] at het nodtge realume en ai
de nodige soepelheid aan de dag leggen.
Het doel zal bereikt warden door het
aanwenden van elk, ELK middel, dat
niet klaarhlijkelijk onzedelijk is.
Hiermee verklaarde de .inleider de kaderdag van het Verbond Recht en Orde
voor Solidarisme en de politieke eenheid
van de Beneluxlanden voor geopend. In
het Europa van morgen, aldus spreker,
zullen de kleine staten verdwijnen en zal
er nog enkel plaats zijn voor etnische
groepen of volwaardige economische
gebieden zoals Benelux. Wij zijn dus
geen verouderde, door de tijd voorbijgestreefde beweging, maar zijn zelfs
vooruit op de politieke partijen. Het
was &n der verdiensten van Verdinasoleider Van Severen, steeds vooruitziend
te zijn geweest. Hij was een politick
genie, dat groot zag en vooruitstrevend.
Wie kan dit beter weten dan zij, die zo
gelukkig waren met hem te kunnen samenwerken, naast hem te kunnen leven
en nu te kunnen zeggen zijn trouwe medewerkers te zijn geweest — trouw tot
op heden — zoals de eerste spreker van
vandaag.
Aldus werd kd. Alfons Van Opstal, oudleider van de D.M.O., ingeleid. Hij behandelde het solidarisme naar onstaan
en naar vorm en kwam in de korte periode die hem toegemeten was tot een
boeiende en klare uiteenzetting.
De wijsheid komt uit het Oosten. Dit
moet ook de opvatting zijn van de tweede spreker, kd. Georges Hupin, de jongmilitantenleider van onze Franstalige
kameraden van dc C.E.N. (Centre des
Etudiants Nationaux). Hij handelde
over een jonge politieke partij in Japan,
die van aard is de sympathisanten van
het solidarisme belang in te boezemen.
In de enorme successen van die partii
meende hij een aanwijzing te kunnen

Zicht
op de optocht
(vooraan de Jagerskapel van het
V.B.V.)

vinden die — alle verhoudingen en
plaatselijke toestanden in acht genomen
— de werking van de solidaristen kan
ten goede komen en qua tactiek wijze
lessen kan inspireren aan de verbondsleiding. Voor wie weinig of niets van de
jongste politieke spruit in Japan afweet:
op 17 november 1964 werd door de militante boedhistische groepering Sokagakai een politieke partij opgericht : de
KOMEITO (partij voor een eerlijk bestuur). De partij, die zich (zoals de so-

lidaristische beweging in de Beneluxlanden) voorneemt de corruptie in de
traditionele partijen te bestnjden, stelde
in 1964 kandidaten op voor het Lagerhuis. In het Hogerhuis bezetten aanhangers van de Sokagakai reeds 15 zetels
waarmee zij de derde partij waren. Zii
spreekt zich uit voor stcun aan kleine
ondernemingen,- voor afschaffing van de
inkomstenbelasting voor inkomens beneden £en miljoen yen per jaar en wil
(Vervolg biz. 2)

amnestie
Sommigen onder onze lezers lijkt het
misschien gek dat er in 1967 nog steeds
artikels over dit onderwerp geschreven
worden.
Aangezien nu toch alle « incivieken »
vrij zijn, lijkt dit probleem hun voorbijgestreefd. En hier ligt het probleem nu
juist.
Dat « vrij zijn » — want is men werkelijk vrij wanneer men zijn burgerrechten niet heeft, wanneer te pas en te onpas bezoek krijgt van de gerechtelijke
organen, enz... enz...
Ik weet het wel : amnestic is niet meer
« in » in de huidige Vlaamse politieke
(?) wereld. Een bepaalde partij hier in
dit land zou moeten weten dat amnes-

tieactie er niet in bestaat, op geregelde
tijden een wetsvoorstel in te dienen, gewoonlijk dan met bijpassend artikel in
het partijblad (liefst op de 2de biz. natuurlijk). Natuurlijker is het prettiger te
liggen zwammen over opening naar
links, progressisme en andere vermakelijkheden.
U zult misschien antwoorden dat er
weinig anders te doen valt... De beruchte amnestiebetoging te Antwerpen bewijst wel het tegendeel, denk ik... Maar
ja, ook zo iets is uit den boze, voor
mensen die « salonfahigkeit » verkiezen
boven het lot van « enkelen ».
(Vervolg biz. 2)

gewest en land en meteen voor
Europa.
Wanneer we ons door deze twee dynamo's laten aandrijven is geen andere kracht ertegen bestand.
II
Onze landgenoten hebben behoeftc
aan een sfeer van genegenheid, vertrouwen en optimisme. Wij zijn hen
deze genegenheid, dit vertrouwen en
deze aanmoediging verschuldigd.
Liefde en geloof geven aan ons optreden diepgang en uitstraling.
Ill
Deze elementaire deugden scheppen
een GEEST VAN OPBOUW. Deze
geest is onontbcerlijk willen wij
voorkomen .dat Land ten ondergaat
in bedilzucht en anarchic.
IV
Deze elementaire deugden impliceren
een GEEST VAN VERDRAAGZAAMHEID en een innemende aanvaarding van het anders-zijn van onze landgenoten uit de verschillende
gewesten en van onze lotsvcrbonden
partners.
V
Houden we steeds voor ogen dat
geloof, genegenheid, verdraagzaamheid
en openheid
GEMEENSCHAPSSCHEPPENDE
factoren
zijn en dat het politick bedrijf essentieel een nooit voltooide opbouw
is van gemeenten, gewesten en GEMENEBEST.
VI
Uit het voorgaandc Iciden we af :
— dat wij mecr bezorgd zijn om de
opbouw van wat komen moet
dan om de afbraak van datgene
wat verdwijnen moet.
(Vervolg biz. 2]

••s

DE REDDING VAN
HET VADERLAND
(Vervolg van biz. 1)
— dat wij niet de minste zin hebben
om personen of groepen te bekampen, hoe verderfelijk hun
doening ook weze.
Voor zover het gaat om landgenoten
moeten wij ze met liefde en een nooit
aflatende volharding trachten te
overtuigen van hun dwaling. Steeds
moeten wij van de veronderstelling
uitgaan dat zij te goeder trouw zijn.
Tot het bewijs van het tegendeel.
VII
Wij geloven in DE
EIGEN
KRACHT VAN DE IDEE wanneer
zij met de waarheid strookt en wanneer zij met een nooit vcrsagcnde
liefde voorgedragen wordt.
Nochtans liever dan degenen op te
zoeken die denken zoals wij, zullen
wij bij voorkeur kontakt zoeken met
deze landgenoten, die blijk geven van
een grote liefde voor eigen stad,
streek of land.
Laten wij er ons op toeleggen deze
liefde aan te wakkeren en daar waar
nodig te verdiepen en verruimen.

vra

De macht van DE ZELFSTANDIGE
PERSOONLIJKHEID
gewapend
met een juiste en bezielende gedachte
is groter dan men het doorgaans wil
toegeven. Precies in deze tijd van
massificatie door dc ncerhalcndc wcrking van de grote massa-media is de
kracht van de bezielende en bezielde
persoonlijkheid uitzonderlijk groot.
IX
Het is er ons niet om te-doen talrijk
te zijn, noch een organisatie tcgcnover een andere organisatie te stellen. Het succes is dc vrucht van kleine operaties, die doelmatig gepland
en in alle bescheidenheid uitgevoerd,
het grote opzet stap voor stap in de

te antwecpen
(Vervolg van biz. 1)
«

een grootscheeps programma voor sociale voorzieningen.
Het Verbond Recht en Orde is verbonden met Actie Centrum Delta en Revolution Europe*enne. De leiding van de
dric organisaties is gebundeld in een Directorium onder voorzitterschap van
Verbondsleider Armand Wijckmans.
Namens de leiding van Actie Centrum
Delta sprak dan kd. Paul Leenaards
over de solidaristische beweging in Europees perspectief.
Namens onze Franstalige kameraden
sprak Dr. Teichmann de toehoorders toe
in het Nederlands, waarbij hij zeer veel
begrip opbrecht voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Na hem sprak « Recht en Orde »-militantenleider kd. Fred Rossaert over
tactiek en propaganda.
In de namiddag had de strijdvergadering
plaats. Ingeleid door de Jagerskapel van
net Verbond van Blauwvoetvendels en
het zangkoor « De Ortolaan » uit Eorsbeek, kregen we als eerste spreker een
afgevaardigde van Verbond « Recht en
Orde Nederland », kd. Dick Andree, die
op een zeer vlotte en inslaande wijze de
•democratic* of de «schijndempcratie»
een modderfiguur deed slaan. Vermoedelijk om te beletten dat de toehoorders
te opgewonden zouden worden kwam
muziek de zeden verzachten : KoR VAN
DER GOTEN kwam onze bijeenkomst
omlijsten. Zijn droge humor hekelde de
unitaire Belgische staat.
Dr. Jansseune, voorzitter van het voorlopig comite P.N.B., bracht de voordracht « Solidarisme of Collectivisme —
waarheen met onze maatschappij ? »
waarvan U de tekst elders in dit blad
vindt. Dan kwam het tweede optreden
var \oR Van Der Goten met zijn on-

A. Van Opstal
Kd.
spreekt
namens
de Oud-Dinaso's
verscheidenheid ; eenheid in verscheidenheid is de waarachtige federalistische
vorm voor onze toekomstige Beneluxstaat. Wij wensen wel in een Benelux te
komen die voor ons een vernieuwde
vorm van eenheid weze, een staat waar
ORDE heerst; daarom BENELUX en
ORDE. En wij drukken op EN, twee
punten onafscheidelijk aan elkaar verbonden : BENELUX en ORDE. Indien
Benelux zijn eenheid zou krijgen zonder
orde, zullen wij de tegenstanders worden
van deze Benelux.
Wij zien dus de opbouw van een nieuwe
sociale orde op basis van een integraal
solidarisme. Tegen klassenstrijd en klassenhoogmoed in streven wij naar een organische orde waarin de plaats van de
persoon niet wordt bepaald door stand,
klasse, afkomst en bezit, maar enkel
door zijn prestaties ten bate van de gemeenschap. U merkt het : de stellingen
van het Verbond Recht en Orde staan
diametraal tegenover het kapitalisme en
het commuriisme. Wij Benelux-Solida-

risten brengen de oplossing voor <
komst. Naast deze nationalistisc
solidaristische stellingneming, \j
beklemtonen. Niet alleen met
Afrika, maar ook met andere
volksgroepen die in vreemde v
delcn hun eigenheid en onzc w
beschaving verdedigen ».
Na het Wilhelmus werd scoot;
opgestapt naar de Suikerrui wa;
« Hulde aan de Antwerpse Haver
dcr » zou gebracht worden aan h<
nument van C. Meunier. Achi
vaandels en de Jagerskapel stapti
honderdtal bctogers en sympathi
mee op. Drie spandoeken werder
gedragen. De heer Jan Van Lande
voorzitter gewest Rupelstreek,
een kortc, gloedvolle nulde aan
beiders waarna de Verbondsleidi
krans neerlegde. In aanwezighei
een vrij aanzienlijke menigte we
kaderdag met het Wilhelmus be;

Solidarisme nu
VERNIEUWING NOOD2AKELIJK
We Icven in cen tijd van twijfel. Van
het vaak niet meer weten. Van een
krampachtig vastklemmen aan het oude
stelsel enerzijds en anderzijds van een
poging tot omverwerpen van waarden
die als onveranderlijk golden.
Dit verschijnsel van er genoeg van hebben, kotsen van de burgerlijke zelfgenoegzaamheid, opstand vanwege de
leegte die ontstaan is en bijna niemand
kan vullen, gebrek aan bewuste leiding,
uittc zich voor kort in het provoverschijnsel in het Noorden.
Een jeugd die niets meer zag dan de
zich steeds meer uitzcttende onderkinnen van de gezagsdragers, de zelfgenoegzame glimlachjes van hen die het
voor het zeggen hebben, van de gearriveerden die dit provoverschijnsel bekeken en bekijken als de stuiptrekkingen van een jeugd in de puberteitsworsteling en zich sussen met de gedachte
dat iedere generatie zijn provotijd kent.
Zich sussen met de zekerheid dat,
mocht dit verschijnsel vormen aannemen die minder gewenst zijn, dan de
veelzijdige ervaring van politieke en
geestelijke « killing » in het verleden,
afdoende zal zijn dit verschijnsel binnen
de perken te houden.
Voor de gearriveerden een oplossing.
Voor hen die dit verschijnsel « provo »
trachten te doorgronden slechts een
uitstel en een gebaar van onmacht.
Ook op het gebied der parlementaire
democratic botert het niet. De jongste
verkiczingen gaven uitslagen te zien die
er niet om logen. Daags na de verkiezingen uitte zich de gevoelens der grote
-partijen in dagbladkoppen als :
Gevoel van onbehagen bij het Nederlandse Volk uit zich door winst van
kleine partijen als Boerenpartij en
D66.
Herziening van het partijenstelsel nood-

Rommelpot
mocratie om, afschuwelijk is. Hitler en
ALGERIE AAN DE ALGERIJNEN !
Stalin, de twee grote boemannen, doen
Uit een speciaal nummer van het Alhet nog altijd best in onze strategic.
gerijns blad « EL MOUDJAHID », geEN VANZELFSPREKEND IS IEDERwijd aan de economische toestand, verEEN DIE HET NIET MET ONS
nemen we dat de Algerijnse economic
EENS IS, EEN COMMUNIST OF
niet in staat is in de essentielc behoeften
EEN NEO-FASCIST. Een andere movan het volk te voorzien. Nog NIET
gelijkheid bestaat er immers niet. Dit
EEN VIERDE der arbeidspotentiele
wapen wordt dan ook met liefde veelbevolking is in de productie ingeschavufdig gehanteerd. Zo veelvuldig dat de
keld. Bovendien zijn alle landbouwgezonddenkende burger menigmaal het
zowel als industriele projecten — ondcr
gevoel krijgt, dat zijn geestelijk menu
•staatscontrole — op een mislukking
voorgeschoteld door de grote partijen,
uitgelopen. Het binnenlandse luchteven eenzijdig is als van de man die
vaartnet is tot een strikt minimum indagelijks de bekende bruine bonen als
gekrompen. Dit alles niettegenstaande
menu wordt opgediend. Op zichzelf een
de aanwezigheid van honderden Rusvocdzaam maal, maar na een week een
sischc experten, de financiele hulp der
maaltijd om van te walgen.
Sovjets, EUROPA en AMERIKA, en
De parlementaire democratic in de huide enorme bodemschatten.
dige vorm loopt op de laatste benen.
Bob
Tadema Sporry van «Elseviers
Herziening is noodzakelijk, wil ons
Weekblad.
(juli 1966) weet echter
volk nog zijn stem kunnen laten horen
waar
't
varkentje
gebonden iigt : « Wain het wordende Europa.
re
er
die
rampzalige
burgerloorlogen
Daarover behoeft men niet te redetwisvan
SALAN
en
CHALLE
niet geweest,
ten.
het
zou
er
in
Algerije
heel
anders hebDaarvan is men zelfs binnen de grote
'ben
uitgezien.
Nu
is
er
een
alleszins
partijen overtuigd, al zal men het niet
begrijpelijke
verbittering
over
dat onvan de daken scnreeuwen.
nodige
bloedvergieten.
Algerijnse
arMen schreeuwt om vernieuwing, maar
moede
is
voor
een
groot
deel
te
wijten.
de twijfel en de behoudzucht van het
aan die koftzichtige generaals »
bestaande, maakt velen blind voor .gezonde vernieuwing.
VREEDZAME COEXISTENTIE
En ik geloof, wanneer deze twijfel gebaseerd is op een gezonde bezorgdheid
Dhr. Andres Collazo Toledo, persattavoor de toekomst en niet op behouden
che" van Cuba te Londen, die in april
van standjes, dit twijfelen noodzakelijk
1967 de vrijheid verkoos boven zijn
is.
functie, verklaarde dat de Sovjetunie
Maar dat men dan toch openstaat voor
doorlopend de akkoorden tussen Kenandere geluiden dan de tot heden toe
nedy en Kroestsjov heeft geschonden.
gehoorde,
De aanvoer van Intercontinentalc raketDat men gelove, dat ieder stelsel herten gaat nl. gewoon verder... ditmaal
nieuwing behoeft.
onder de naam van « landbouwwerkDAT MEN GEEN FASCIST OF COMtuigen ». De raketten worden onderMUNIST BEHOEFT TE ZIJN OM
gronds geinstalleerd, zodoende onttrokEEN ANDERE WEG TE KUNNEN
ken aan het speurend oog van de AmeWIJZEN.
rikaanse verkenningstoestellen.
Dat het ^id wordt. HOOGTIID. dat..

matisch uitgemoprd door de Mo:
lim-Arabieren, die vanuit Noorc
Soedan een schrikbewind uitoef<
nen.
Op West-Irian (het vroegere Nieuw
Guinea) werden tussen juli 1966 e
juli 1967 minstens 3.000 Papoea
door de Indonesische bezetters gt
dood, met behulp van raketten e
mortiergranaten.
In Jem en bestookten de Egyptisch
troepen verschillende dorpen mt
gifgas ; hetzelfde goedje wordt doc
net Iraaksc leger gebruikt om d
Koerden uit te moorden. Duizende
burgers kwamen hierdoor om he
leven.
GEEN U.N.O.-HAAN DIE El
NAAR KRAAIT!
AFRIKAANS « MAQUIS »
Sinds enkeie jaren bevinden er zich i
het voormalige Belgische Kongo oplei
dingskampen voor Angolese guerilla':
Deze obscure krijgers organiseren nk
alleen strooptochten in Angola, maa
eveneens bij hun Congolese gastherer
De streek van Kanuna aan de Angoles
grens wordt nl. voortdurend door he:
geteroriseerd, om zich te bcvoorrade:
in geld, voedsel en vrouwen... Congo
lese afgevaardigden maakten hierove
hun bcklag in 't « parlement ».
Er zijn echter twee rivaliserende Ango
lese « bevrijdingslegers » : De G.R.A.E
onder leiding van Holden Roberto ii
Congo (te Kinkuzu), en de M.P.L.A
onder leiding van Dr. Augustinho ii
Brazaville (met Cubaanse instructeurs)
De G.R.A.E. beschuldigt de M.P.L.A
ervan 25 van z'n militanten gevangei
te houden in Brazza, de M.L.P.A. be
schuldigt er anderzijds de G.R.A.E
van, de medische hulppost aan de An

op tatels, vormen van commissies (o,
die altijd weer opduikende commissies !) die de zaak in onderzoek nemen.
Felle beschuldigingen onderling verbraken plotscling de zo lang gekoesterde
eenheidscompositie die jarenlang geklonken had in de machtige Godsvredesymfonie « Wat hebben we het lekker
voor elkaar » en dat eindigde in het jubelende koor : « Nooit zitten wel elkander meer in het haar. »
De schone schijn is weggevallen en'opnieuw staan we ook hier midden in de
twijfel. Van de zekerheid der volmaaktheid van het bestaande stelsel is slechts
een afbrokkelend geraamte over. Maar
natuurlijk hebben we in ieder geval nog
onze noodvoorraad munitie om die
lastige zoemende vliegen die het nooit
met ons eens waren, die eeuwige Don
Quichotten altijd vechtend tegen windmolens, van ons af te houden. God zii
dank kunnen we nog wijzen op het
feit, dat ieder stelsel buiten ONZE de-

van het SOLIDARISME, geen weg zonder obstakels zal zijn. Maar in ieder geval een weg die historisch in ons volk
verankerd ligt.
Een weg en een richting die zeker NIET
-MINDER DEMOCRATTSCH is dan
het zo bejubelde stelsel van heden.
Een democratic gebaseerd op ORDE.
Een democratic die zich keert met verbeten felheid tegen al datgene dat de
waarachtige vrijheid van ons volk wil
aantasten.
Een democratic waarin ieder, ja ook die
verwrongen provo, zich geborgen zal
voelen omdat hij geborgen is in zijn
Volk.
Solidarisme betekent Democratic van
morgen.
Herwonnen democratic.
Vrijheid in gebondenheid,
Vrijheid in Orde.
Vrijheid in Dietse Orde.

Hoover, heeft in een verslag aan net
U.S.-Congres gemeld dat de U.S.A. militaire uitrustingen, wapcns en munitie
heeft verkocht aan Cuba. Dit oorlogsmateriaal werd vervolgens doorgezonden naar de guerillatroepen in de Zuidamerikaanse Tanden... om er het «Amerikaanse Imperialisme» mee te bestrijden !
U.N.O.-MEDEPLICHTIGHEID
— Sinds het ontstaan van 't Mao-regime werden er in China 40 miljoen
Musulmannen vermoord door middel van massale executies.
— In Tibet hebben de Chinezen bii
grootscheepse klopjachten op volgelingen van de Dalai' Lama, tienduizenden mensen afgeslacht.
— Sinds 1955 werden er in Soedan
± 400.000 zwarte kristenen syste-

politic »
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DROOMLAND

VOOR « DEMOCRATEN »
In Tsjechoslovakije worden er
zelfmoorden geteld dan slachtoffers van
auto-ongevallen. In 1965 werden er
3.048 zelfmoorden gepleegd, terwijl er
2.217 doden vielen op de weg. In de
periode 1963-1964 werden 52 °/o der
zelfmoorden gepleegd door jongeren
tussen de 15 en de 25 jaar. Volgens
radio Praag zou dit te wijten zijn aan
't feit dat de jongeren te veel de indruk
krijgen dat er in hun plaats wordt beslist, zonder enige rekening te houden
met hun persoonlijke aspiraties.
Droomland dus voor provo's en
« Vlaamse democraten ».

Solidarist

ABONNEMENTEN
Abonnement op « SAMEN » 50 Fr. of 4 Gld. voor tien nummers.
Lidgeld « VERBOND RECHT EN ORDE »- 150 Fr. of 12 Gld.
Te storten op P.R. 4564.16 van Gustaaf Van Looy, Frederik de
Merodeplein 4, Berchem / Antwerpen.

Verantw. uitgever : Hugo Dox, Theophiel Gautierstraat 8, Antwerpen.
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stoken hebben... en di£ kennen er wat
van !

Jan Van Landeghem tijdens zijn hulde aan de arheiders

soli6ARisme of collectivisme
Het zal ieder wel opvallen : onze maatschappij is niet erg stabiel : er zijn golven, bewegingen, strekkingen.
De aftakeling van morele waarden is
£en strekking.
'De collectivering en het centralisme een
tweede strekking.
Beide strekkingen zijn er helaas in geslaagd, katolieke prominenten, « denkers » en professoren voor hun wagen
te spannen. Eendagsacteurs, die doof
blijven voor pausclijkc richtlijnen en adviezen en blind voor de ravage die ze
aanrichten.
Indien wij wensen dat onze kinderen en
kleinkindercn in een maatschappij leven waarin het waard is te leven, dan
is het dringend nodig, dat aan beide
strekkingen HIER en NU moedig en
vastberaden een halt wordt toegeroepcn.
De verdedigingsoorlog zal dienen te
geschieden kalm doch energiek en op
twee fronten. Het eerste front zal de
beschaving verdedigen, het tweede de
vrije mens. Beide strevingen hebben
veel met elkaar gemeen. U zult waarschijnlijk wel inzien dat ook het nationale orincipe een van de beschavingswaarden is, waarvoor moet worden gestreden.
Laten we ons beperken tot het tweede
front. De verdediging van de vrije
mens, de verdediging, of liever het herstel van de democratic.
De inzet is duidelijk : het gaat om democratic of dictatuur.
En dat de titel van dit betoog luidt :
collectivisme of solidarisme kan in
sommige oren klinken als een wat onrealistisch dilemna. Bij nader toezien is
het j'uist hierom dat het zal gaan :
Tegen het gevaar van een collectivistische dictatuur, de dictatuur van het
partijpolitieke, en centralistische collec-

4) Het als maar door escaladeren van
de belastingen.
5) Politiecontrole op de uitvoering van
de verordeningen. (2)
Zicdaar de vooruitstrevende sociale politick die zich in ons land aftekent.
'Het-gaat zover dat zelfs het dagblad
DE STANDAARD de slaap uit zijn
ogen heeft gewist en een en ander is
beginnen te onderschciden van wat anderen reeds jaren geleden hebben ontwaard (en er lijvige boeken over geschreven). In het nummer van 22 sept.
1.1. schrijft M. RUYS :
« Een mcrkwaardige evolutie (een rotcvolutie ware juister, PNB)
Parlement en Partijen bedreigd door
persoonlijk leidersbewind ? (alle serieuze titels in De Standaard eindigen op
een ?)
Democratic bedreigd ? (nog een ?)
(M. Ruys) : « In het recente verleden is;
reeds herhaaldelijk vastgesteld dat nagenoeg (nagenoeg? PNB) alle belangrijke politieke beslissingen in kleine komitees getroffen worden. Soms zelfs
tiidens geheime bijeenkomsten van twee
of drie personen. Het parlement wordt
achterar voor het voldongen feit gesteld. De meerderheid kan enkel ja
stemmen. »
Ja, democratic is er, want stemrecht
hebben we.
2ULLEN WE PROTESTEREN
TEGEN DEZE GANG
VANZAKEN?
Ge krijgt na uw avondmaal een minister opgediend, die u met veel geveinsde ontroering attent maakt op uw
plicht van nationale samenhorigheid.
Die mooie plicht, die u alsmaar meer en
meer kost, en hem en de zijnen als
maar meer opbrengt!
Wat wilt ge no -«eer, jammert hij. De
I

acties merkbaar, die voortdurend in intensiteit toenemen. We leven al sinds
enkele jarcn op een vulkaan ! De dokterscorporatie heeft de kat de bel aangebonden. Zij stond aanvankelijk zonder hulp van de pers. Ze werd door
deze laatste zelfs verdacht gemaakt : de
geneesheren waren immers belastingsontduikers, die hun morele (paternafistische) en financiele voordelen zochten
te bewaren ! Totdat...
Totdat bleek dat de inquisitie, uitgevoerd door de controleurs van de fiscus
op last van de regering, na verificatie
van de ziekenkasbescheiden, uitwees,
dat niet de geneesheren belastingen ontdoken, dat de fraude integendeel bij de
mutualiteiten te zoeken was ;
totdat eveneens bleek dat de grootste
doktersorganisatie niet aan de besprekingen met de regering mocht Heelnemen in de zgn. paritaire commissie, wat
ten slotte ook weer zo gortig was, dat
zelfs De Standaard, weliswaar na verloop van lange tijd, toch onraad is
gaan ruiken ; (3)
totdat eveneens verpleegsters, radio- en
t.v.-ambtenaren, tram- en spoorwegpersoneel, postbedienden, ambtenaren
van financien (noem maar op) allemaal
bij dezelfde dovemansoren kwamen
aanbellen, en bovendien zonder succes
beroep aantekenden bij de Raad van
State en het Europees Comite* voor
Syndicale Vrijheid te Geneve ; eerder
waren de begrijpende, laat staan instemmende perscommentaren met geen vergrootglas te bespeuren.
En waarom dat alles ? Omdat de beroepsorganisaties geen kleur hadden.
Omdat sommige verantwoordelijken
het hadden aangedurfd een apolitieke
beroepsorganisatie te vormen, los van
rood en geel, los van Cool en Major.
Thans staan al die e( ):mde beroeoen

Zulks zal ons gelukken langs de normale en wettelijke weg, die zo dierbaar
was aan Joris van Severen. We zullen
zo een ideaal bereiken dat ook het zijne
was : een maatschappijvorm die voldoende ruimte verleent aan al de hpger
vermelde principes en aan het beginsel
van de solidaire creativiteit, namelijk
de corporatieve maatschappelijke ordeningi
De tijd van de overwegingen omtrent
de opportuniteit van het solidarisme is
voorbij. We bereiken het stadium dat
we resoluut stelling moeten kiezen ten
voordele van deze sociale leer als enig
mogelijk alternatief voor het huidige
regime.
Laten we echter nuchter en realist zijn
en vaststellen dat onze effectieven zeer
beperkt zijn. Daarom zal onze overtuiging des te groter moeten zijn en ook
onze wil om samen te werken en om
alle solidaristisch denkende mensen tot
samenwerking te bewegen.
Herman JANSSEUNE
(referaat gehouden op de Solidarittische Kaderdag van het Verbond Recht en Orde, 24-9-67)
(1) Op Hertoginnedal werd, in het grootste
geheim (?) de laatste hand gelegd aan de wetten Hulpiau betreffende de reglementering der
geneeskunde. Waren aanwezig : de h. Moereman van het kabinet van vice-premier De
Clercq, de h. Dillemans van het kabinet van
minister Hulpiau en Dr. Wijnen. (uit Berichten
van de Syndicate Kamer der Geneesheren).
(2) Men kent de gerechtelijke vervolgingen
tegen de dokters die de syndicate richtlijnen
opvolgen. Bespreking daarvan in de Kamer.
Commentaar van de h. BEGHIN : C'est un
regime digne de la Gestapo ! (uit parlemencaire
acta).
(3) DE STANDAARD 18-9-67 : POUJADISME BEVORDEREN ?

synoniemen van het solidarisme.
MEENT ER IEMAND DAT WIJ
HEDEN IN EEN DEMOCRATIE
LEVEN ?
Ja, want we hebben stemrecht !
Inderdaad, je mag je stem uitbrengen
voor een of andere foto die je sympatiek vindt, een gezicht dat je min of
meer vertrouwen inboezemt.
'Een soort mini-test van Szondi mag je
afleggen !
Heb ie daarom iets in de pap te brokken ? Heeft die zogenaamde vertegenwoordiger van je iets in de" pap te brokken?
Laten we lachen. Die man is toch langzamerhand van niets meer op de hoogte. Die is trouwens het excuus dat ze
zelf aanwenden om hun afwezigheid bii
de kamerdebattcn te rechtvaardigen.
De bcslissingen in het land gebeuren
niet in het parlement, maar in de salons. Of per tclefoon. Een paar ministers bij elkaar, met een paar vakbondsleiders (de rode en de gele paus !), enkele beheerders van Brusselse belangengroepen, en de volmachtenwet doet de
rest. (1)
Er is bovendien een strekking die de
gang van zaken nog wil vereenvoudigen : weg met klcine partijen, geen
subsidies, geen zetels in commissies.
Liefst een tweepartijenstelsel. Conservatief tegen progressief. Progressisten aller landen verenigt u (of liever : travailisten, dat klinkt mooier). En dan
maar de koek verdelen.
Ziehier dan het model van het progressistische programma :
1) DC mens vastkluistercn in voorbi jgestreefde partijpolitieke structuren.
2) leder initiatief dat zich zonder ons
ontwikkelt, doodknijpen.
3) Etatiseren van bedrijven en ondernemingen.

den, laat u plannen, laat u- organiseren,
laat u ten slotte mutualiseren eh collectiveren. Laat u lijdzaam omvormen tot
« man of the street », ieder zijn huisje
en zijn tuintje of toch minstens zijn
appartementje-met het symbolische- vogelkooit je, ieder zijn self service, zijn
wagentje, zijn aangepaste lonen.
Ja, inderdaad. En ieder zijn woekerhypotheek, zijn veel te dure benzine, 'zijndubbele en driedubbele belastingen op
dezelfde inkomsten, zijn aftakelende
koopkracht.
Intussen worden door de wettelijk nietbestaande partijsyndicaten wettelijk
niet-controleerbare kapitalen opgestapeld aan reservefondsen en immobilien
en aan de sociale sector onttrokken, om
niet te zeggen : ontstolen.
Intussen loopt gij, « planned animal »
met de halsband om de nek, gebonden
aan inschrijvings- en stamnummers,
overgeleverd aan de willekeur van de
happy few van de centralistische bureaucratische machine.
Is het dan al zo ver ?
Gelukkig nog niet! Zal het ooit zo ver komen ?
NEEN !
Vooreerst mogen we aannemen dat de
verantwoordefijken in de partijen toch
mensen zijn, voorzien van wat men
pleegt te noemen : le bon sens beige.
Gewoon uit gezond verstand is het niet
waarschijnlijk dat de partijpolitici zich,
in een impasse zullen laten maneuvreren door de onhoudbaarheid van een
uitermate f rustrerend systeem. Uit zelfbehoud en zelfrespect zullen toch de
meest intelligenten bnder hen een andere koers gaan varen, zodra ze inzien
(en dit moment is niet zo heel ver meer
af!) dat ze op de klippen gaan terecht
komen.
Doch ook in het sociale leven zijn re-

syndicaten. Uit sohdameit kregen de
stakende douanebeambten van O.Vlaanderen van het Syndicaat der Geneesheren een juridische staf en een
telex ter beschikking !
De genoemde Federatie heeft een grote
verantwoordelijkheid op. zich genomen.
Moge zij er zich spoedig rekenschap
van geven dat ze een pioniersrol vervult in het maatschappelijk leven en
een. actie voert die.het aanschijn van
ons sociaal en politick bestel in korte
tijd volledig kan veranderen. Moge zij
er zich spoedig van bewust worden dat
ze regelrecht aanstuurt op een corporatistische maatschappij en laat zij hierbij geen valse schaamte aan de dag leggen en een kat een kat noemen !
WIJ ALLEN STAAN
IN HET BEROEPSLEVEN
Of wij ambtenaar zijn, bediende, arbeider of beoefenaar van een vrij beroep,
vroeg of laat komen wij in conflict met
de regeringskolos, met de paleolitische
partijsyndicaten.
Wij zullen alien vroeg of laat de bedreiging voor onze vrijheid en onze menselijke waardigheid aanvoelen. We zullen alien het kamp van de onafhankelijke corporaties moeten vervoegen.
De^trijd zal eerlang beslist worden. Hij
zal taai zijn, want de gevestigde machten zijn, ondanks hun slinkend ledental
en de toenemende afkeer voor hun drijverijen (4), nog sterk en kapitaalkrach«§•
HOOP
Doch met de idee van de Europese beschaving voor ogen, met al wat dit begrip inhoudt aan menselijke waardigheid en waardigheid van de menselijke
arbeid, persoonlijke vrijheid en vrijheid
van vereniging, moet het ons gelukken
de maatschappij om te buigen en in een
andere stroming te sturen.

weerd (ook de Hoge Kaad der Urde en
Genceskundige Academien, PNB) en nook
ficieel ontvangen op een ministcriccl depar
menc. Is dat wel verstandig ?...
Een gelijkaardig verschijnsel is het zg. apolit
cenheidssyndicaat, dat hoofdzakelijk ambtei
ren groepeert en in bepaalde departemem
. bewczen heeft een werkclijke aanhang te he
bent alleszins meer dan het liberaie syndics
Toch word: het systematisch. uit de syndic
advicscommissies geweerd en laat men het n
toe aan de syndicate verkiezingen deel te i
men, zoals bij de Brusselse trammij.
Hiertegenover het klokje van de Gazet >
Antwerpen 25-9-67 :
«Welnu, ah de vier voorontwerpen konc
worden veranderd in drie evenwichtige o:
werpen, dan is dit niet te danken aan bedi
gingen, maar aan grondige en vruchtbare I
sprekingen, waarvan de leiders van het syn
caat Henrard helaas (sic) zich zelf hadden i
gcsloten. » •
De G.v.A. bedoelt dat de Syndicate Kam
zelf de politieagenten hadden besteld om }
uit dc commissievergadering buiten te gooi
(4) Zoals het bij de N.M.B.S. het geval is, s
ren de kleursyndicaten aan op verplichte S)
dicale bijdragc, af te houden van het loon,
bijdragen van de personeelsleden die geen a:
sluiting wensen, en die daardoor ipso fa.
van bepaalde voordelen worden uitgeslot
worden in een kas gestort, die na verloop t
tijd on der de twee syndicaten zou worden v
deeld. Zelfs de liberaie vakbond staat hier v<
schut. Meer details over deze en andere s;
dicale perikelen, zie het artikel ad hoc.

GEWEST GENT
DE WAARHEID OVER RHODES
Deze voorlichtingsvergadering wot
gegeven op donderdag 21 dccemt
1967 te 20 u. 30 in de Jeugdclul
Hoogstraat 15 tc Gent. Spreker is
heer Paul Lcenaards. Omlijsting rr
kleurfilmen.

I.D.no.: 449/1
Betr.: Verbond Recht en Orde
te Antwerpen.
26 ft/..:, :.;•>.'

betreffende de op dinsdag 2-4-196i
in de zaal n't Blazoen11 , G-emeentestraat 5 te
Antwerpen, te houden vergadering, i#kelke BK
NINK, Willem
' als spreker is
aangekondigd, zend ik U hierbij alsnog een ui
nodiging voor deze bijeenkomst. EINDE.-

V

Aan: B.V.D.

jv;:(_
' DAiUH 2 6 APR. 19M

VCH'bond Recht en Orde - afdeling Antwerpen
nodigt U Uit op een sprankelende informatievergadering waarop U niet kunt ontbreken I
Meester W. BEERNINK uit Dordrecht spreekt
over: «POLITIEKE PARTIJEN EN BEWEGINGEN
IN NEDERLAND».
Dinsdag 2 april 1968 te 2O u. 3O in de bovenzaal van «'t Blazoen», Gemeentestraat, 5 te
Antwerpen.

Sekretariaat afd. Antwerpen : Verbondstraat, 74.
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KONTAKTBLAD
VERBOND RECHT EN ORDE

ORDO DUCIT AD DEUM
8e Jsargang nr I
13 januari I9&£

verbondsselore tar iaat:
ICuilenbroelrstraat, 4-,
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Bij de jaarr/ende bieden w i j al oaze lezers en lezeressen
de beste vrensen aan voor een vreugd-evol en Irampvaardig
jaar IS5C.

0PR 0EP

= Het licl-clcl voor I^sc is bepaald op 150,- fr.
= V7ij vejzochten U in het vorig kontalztblod de hernieu= './ixij, van de lid^elden vlot te laten verlopen en verzoch= ten U het bedra;, "onaiddellijk" te coortcri op :
§
.'.'•...:. ''-1-5S4-.I6 van Gustaaf Van Loov ,
§
?xcC.. de Lerodeplein,4,3erchen-Antv/erpc'n
= ".Jen ro
deel van onze leden heef t sponfcaan deze
oproe^. beaat'.7oord. Er zijn toch no:; ee:\j groot
acntal ledea die denken dat "orde" iois is voor anderen,
ze::er nie i; voor hen ! ,Vij sluiten o^mc ro \cninre a af op
I febr-uari a.s. Indien U het lidgelc ;iiet besor^d hebt .
voor deze datum wordt uw naaia van once lilsten .gesciirapt.
''
'.enen ec^ter op uw "orde" en vci~.rcc'^ ten sj,ontaan
= u.v lic;nc'j.uschapsbijdrage .
Dank bij voo::baab !

Geen Pascisme !

Geen De:iocr^bie !

.en
d ^ t v/ij f a s c i s t e n zajn. A.;n^.cnoi.ic;-_ c'.^t deze be./'Sr
juist
-.70 u den ? Geen wet v e r b i e d t o<as ;-Tcscist te sija. ITa
ten onreciifce talwerden, ten r e c h t e
de oorlo^ I
burners
veroordeeid
ora
de
vijanci
^eholoen
tc liebben,
;:ij':e
nioar ^oen i.;c:is ;verd ooit g e s t r a f t , allee:i onclafc hij een
f a r c i s b \v'as. /ant een "collaborateur-f ascist" liev dilrr/ijls
een vc-Toorclelia;, op van.vege een "weerstander-f r.sciGt" die
.•Is ::rijgsaudiu.7ur fungeerde. Fascisms, in de ^cede bctel::enis

1
„ p —

van liet v/oord, betekent: alle gezonde krcchten van het land bundelen ten bate van da gemeenschap.
Wie kan daar aanstoot aan nemen ? Alleen de "vijanden van fascisms1
die geweldpleging, terreur, verkrachtiging van de meerderheid door
de minderheid, als een uiting van fascisme beschouwen. Deze vijanden van het fascistne schreeuwen alarm, ze blazen de noodhoorn, ze
roepen alleman en nog veel meer te wapen, oa een Heilige Oorlog te.
ontketenen tegen. het fascisme. EN...ze doea precies wat ze hun vijanden verwijten: geweldpleging, terreur, verlcrachtiging van de
meerderheid door de minderheid.
Besluit: de vijanden van het Verbond Recht en Orde noemen ons
fascisten, wi.j dre^en dus de naam, maar zij, de rozenrode en de
rode democraten, zijn de enige werkelijke, authentieke en gevaarlijke fascisten vandeze tijd; misschien onbevTust, misschien zondei
het zeli te beseffea, maar het is een feit, zij zijn fascisten geworden in de slechte betekenis van het woord,
V66r de oorlog kenden wij het Italiaans fascisme van Lussolini, dat
zeker geen "rood fascisme" kon genoemd worden. Bit fascisme was gee
xacisrie zoals het Duits nationaal-socialisne. In het Italic* van
Iwussolini waren de Joden ook lid van de partij. En zolang het fascistisch Italie" stand nam tegen Hit.ler-Duitsland, om de Oostenrijks
onafhcii^elijlmeidslovestie bijvoorbeeld, en een trouwe bondgenoot
bleef van ITxcnlrrijk en Engeland tot aan het Abjssinisch avontuiir,
sprak men met lof over al het goede dat Mussolini in Italie' verwezenlijiit had.
Tijdens de oorlog streden, zowel langs Duitse als langs Geallieerde
zijde, zogenaamcle fascisten en democraten. Finland en Bulgarije waren toch denocrstische staten die vochten loncs Duitse zijde. Polen
en Griekenlend vochten langs geallieerde zi.jde, inaar waren ver van
democratische staten te zijn. Voor de Duitsers echter waren de
Pinneii en de Bul^aren "goede" democraten, en voor de Geallieerden
waren de Polen en cie G-rieken "goede" fascisten.
Het woord fascisme is dan ook totaal gedevalueerd, het heeft geen
betekenis meer. Het is niets meer dan een \7Oord.
Hetzelfde kan gezegd worden van het woord "denocratie", ledereen dl
zich als vredelievond, braaf en deugdzaam voorooeii wil, noemt zich
democraat. En aangszien geen land ter wereId de faam bezitten wil
oorlocszuchtig, gemeen en gevaarlijk te zijn voor zijn geburen,
zijn alle landen democratisch, zowel in Suropa als in Azie*, als in
Ameril:^. In Europa zijn wij toonbeelden van de \vanorde-democratie.
Wij verwaarlozen alles wat onze veiligheid en weerbaarheid betreft.
Wij hebben verlciezingen en nog eens verkieziiisen gehouden, en de
ene parfcij hee:ct de andere partij een paar zetels ontfutseld. 't
Was een amusant tijdverdrijf. Idaar intussen staan vie daar totaal
weerloos. Gelul:kig maar, daar is Amerika met zijn dollars-democrati
e'n A;a:ril:a zal de waro democratie redden. Als bevrijs daarvan lezen
we da^elijlzs in onze dagbladeri: Johnson zegt, Johnson beslist,
Johnson beveelt.
Daar zijn nuances in de democratic. De koiamuniotische opvatting van
democratie is er nor; een andere. Om de democratie te doen zegeviere
gebruilceii de Icoraiaunisten eenvoudig de totalitaire nethode* Zij staa
klanr om r.3t ijzeren vuist hun totalitaire democratie aan de overig
wereld p te dringen.
We kenrien dus drie soorten van deinocratien, die ell: op zichzelf
enornie afwijkin^ ver tone n met de oorspronl:elijl:e betekenis van het
woord denocratiet met het volk en voor het vol>.
Pascisiae en deaocratie hebben hun tijd gehad. In hun glonsperiode
vertec;ea.woordi'-^ea beide ideologieen heel v/at idealisme en vernieu-

- 3wing. Helaas, beiden zijn de speelbal geworclsn van politiekers die
staatsmanswijsheid al te veel hebben gemisb.
De dageraad breekt aan voor onze levensvisie. Het SOLIDARISL1E, is
echter niet nieuw. Het wortelt in de ifiddeleeuwen, Paus Leo XIII en
Re nun Novarum zijn voorstaanders geweest van deze leer, die ten
tijde van de Vlaamse gemeenten een zeer hoge bloei had bereikt.
Solidarissie betekent in wericelijlrheid: de christelijke sociale leer.
In ons land waren kardinaal liercier en minister Helleputte uitgesproken voorstaanders van deze leer,
?i.jdens de landdagrede te Gent op I? September 1958 noemde Joris
Van Severen als voornaamste steliingen van net nationaal-solidarisxoe
eon echte en werkelijke volksgemeenschap, een publielcrechtelijke
organ!satie van de gemeenten, van de gezinnen, van de bedrijven,
van de beroepen, en van de groot geestelijke gemeenschappen der
volksgerieenschap; de organisehe solidariteit tussen werkgever en
werknemer, tussen alle bedrijven en alle beroepen, tot welzijn van
de natia.
Eenmeal net solidarisaie verwezenlijkt vorduirjnt de klassenstrijd
en is er samenwerking.

A^T CAU : B1ECHT VAN ESN PP.OGPJDSSIST .

Jean Cau heeft de goede tijden meegemaakt van "L'JBxpress". Door
zijn talent werd hij vlug beschouwd als de vrandeldrager der Franae
progressieve intellskbuelen. Hij werd de top journalist van net
be loxte voile blad, de man die alle belangrijlzc reportages toegewezen kre.3^« Zo werd hij naar Algerie' gestuurd oia ter plaatse de onafhanl-elijkheid nee te maken, waarvoor "L'Eirpress11 zo vurig geijverd
had.
Hij verbrok, sag de onafhankelijkheid en Inram terug met een boek
"Tout est foutu !" Het boek kort samengevat: een socialistisch
Algeric' is bluf, Ben Bella instaleert zijn d'iktotuur, hot is 66n
grote bedriegerij ! De nieuwe machthebbers in Algsrie stuurden een
verwifctic'lng. Dan werd "I/ Express" verboden. Jern-Jacqucs ServanSchreiber, direi:teur van het b^ad, wentelde zich in verontschuldigingen. en in dc hoop het verboci te l:\innen opheffen vsrou hij dat Cau
op zijn v/oorden terug kwam. De/e bleef echter ongevoelig voor bedreigingen en beloften: hij weigerde en verliet "L'L'xpress",
Deze breulc had een diepere oorzaak. Ze getuigde van zijn totale afkeer van hot orogressisme , duidelijk verwoord in zijn boek "Le meurtre d'un enfant", "Ik was lid van de stormtroepeh der linkse intelligentia, r.aar ik bracht er mijn dagen door i;i voortdurende twijfels.
"v7at is een vol\7osaenc anders dan de erfgenaau van zijn kinderjaren?
i/at is hij tensij de verrader en de moordenaar van zijn jeugd ? Het
beste in een volwassene is wat hem bijblijft uit zijn kinderjar en.
want volv/assenheid is verwelkte jeugd en verrotte kindsheid. Dat is
wat il: trachtte niet te beschrijvon of uit te leggen, inaar enkel te
vertellen door enkele oude herinnaringen teru^, op te halen. . . "
Jean Cau is, naar hijzelf vertelt; verliefd op het kincl dat hij gey/eest in. ;7ojineer hij naar Parijs trekt is hij stseds verwonderd te
moeten vaststellen noezeer zijn intellektuele brooders hun jeugd

,-J:

haten: "Geboren zijn in de hogere burgerij zat hen zo dwars, dat z
niets beters vonden dan totaal te breken met hun ei^en klasse oia d
met een schuldkompleks op een eigenaardi^e nanier bij het proletar
aat aan te pappen; ze weigerden de verantv/oordelijlcheid van de lei
dinggevende patroon om de rol te kunnen spelen van de zwoegende ar
beider* L"n zo dieiit de klassenstrijd hen enl:el als een persoonlijk
afrekening met hun verleden.
Ileelopend met de bende voelde ik me zeer schuldig toen het plots t
me doordrong dat geen enkele schuld me trof en zeker niefc die van
klasse verhoudingen. Na jaren kon i!c me eindelij!: bevrijden van ee
manie die ik mezelf had aangedaan".
Jean Cau werd vrij en met de pen bekampt hij zonder ophouden de he
senschimiaen die nog steeds vele van zijn vroe^ere .vrienden in hun
ban houden: "Be doorgedreven demagogic bracht ons reeds zover: zeg
gen dat een neger geen blanke is; dat een Chinees geen Jood is en
een vrouw geen man, wordt beschouwd als racistische opruierij. In.
naam van het knettergekste humanisme en het meest stupide progressi sme v/ordt de neger blank (of de blanke vernegert, dat hangt er
vanaf), het paard wordt kernel, de kernel paard, de Chinees Jood. de
Jood Chinees, de vrpuw wordt man, de Chinees paard, de kernel blank
de neger vrouw, enz. Want "we zijn progressiefI"begrijpt u wel ?n
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Benelux zonder Orde" ondervferp
Be5an3eI3""door dhr Jozef C-oethals te 20.30 uur in
11 't Blazoen", Gemeentestraat, 5 te Antwerpen.
woensdag 7 mmffTirt T~ X *? C vergadering voor de kaderleden te
""25TBO~ur"'in " 't Blazoen". Ed. Fred Rossaert geef
een inleiding over ons staatlauidig denken. Verder
\7ordt de werking besprokeii door de Antwerpse voorzitter Kd. Cyriel Buysse.
GOUW VLAAlTDEEiliT
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Gewest Gent
rfTjJdag 26 ^anuari : te 20.50 uur vergadering in het lokaal
^RoeTand"", Korte Kruisstraat, J. ITaast bespreking
van de werking door de Gentse voorzitter Kd. Erik
D'hondt geeft Kd. Fred Rossaert een inleiding tot
ons staatkundig denken.

AANDACHT
zondag 7 april 1968 : Jan I^ies-hulde te Postel
tevens nationale verzameling voor kaderleden
en militanten. Noteer nu reeds deze datura 11i

I.D.no.: 696
Betr.: Manifest van net
Verbond Recht en Orde.

Hierbij zend ik U een fotocopie van «
manifest van het Verbond Recht en Orde, betrefj
de de 8e Nationale Joris van Severen-herdenkin^
op 19-5-1968 te G-ent.
Onder de verschillende aangekondigde sprel
wordt ook BEERNINK, Willein
g<
noemd. EIHDE.t-
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Vllle Nationale
JORIS VAN SEVEREN - herdenking
te GENT - ZONDAG 19 MEI 1968
te 15 uur V.T.B.-zaal, Paddenhoek

Sprekers :
BRIENEN Albert, D HONDT Erik,
Mr. W. BEERNINK (Dordrecht),
ROSSAERT Fred, WIJCKMANS Armand
Voordracht : Roni Ranke
Omlijsting : muziekkapel - kleurdiapositieven
Ingericht door het VERBOND RECHT en ORDE, met
medewerking van het Gents Joris Van Severenkomitee

U WORDT STELLIG VERWACHT !

verbondssekretariaat : A. De Bruyn, Kuilenbroekstraat 4, Genk
(Limburg) — Telefoon (011) 550.46

* I.D.NO. 735
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F Betreft: Besl, verg, "Verbond Reeht an Orde".
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21 JUNI1968
Op zondag, 16-6-1968, te 15 uur, word door hat "Verbond Reoh-

21 JUNlWln Orde" een besloten Tergadering gehouden in Hotel Amerieain,

inaarkt 53 te Dordrecht,
De Tergadering was aangekondigd in een in Terband met de Jor.
an" SeTerenherdenking

TeTens verd nog een uitnodiging, gedateerd 6-6-1968, gezonden doo:
DE BRTJIJN. A "
~
,
• (Exemplaar (1) bijgi
Toegd.;. Daar in deze~ultnodiging abueierelijk al> datum was Term
, zaterdag, 16 juni, stuurde DE BRUIJN, A.
alsnog ean reotifioa
gedateerd 11-6-1968* (Exemplaar (2) biJgeToegd.}
Aanwezig varan uit Vlaanderent

Hit Nederland:

had de leiding Tan daze Tergadering, vaari
onder andere de Tolgande punten ter tafel kwamen en besluiten war
dan genomen.
Aan de hand Tan het fHandTaet Tan hat Verbond Reoht en Orde"
^exemplaar (3) bijgeroegd^ is een "Oproep" samangesteld (exemplaa
(4) bijgevoegd). Na aen sxmpele stylistisohe rerandering in enkal
woorden sullen hierran 2500 exemplaren worden gedrukt en in Vlaan
deren en Naderlang worden Terapreid. De Terzorging hierran is opg
dragen aan
belast met het seoretariaat Tan het Verbo
Toor Nederland.
v.erdt panningmeester Toor Nederland en opant
daarroor een^'flpeoiale girorekening.
In beginsel zal vanuit Vlaanderen een finanaiSle hulp warden
gegeren on de organisatie in Nederland op gang te helpen, Orerige
m%t de afdeling Nederland (leest Stiohting Aktie-eentrum Benelux
Toor staatkundige eenwording) er self Toor zorgen financieel rond
te komen uit de oontributie Tan de laden, weIke terminate /12, —
per jaar zal moetan bedragen en uit het abonnementsgeld Tan het
orgaan "Samen".
In Vlaanderen wordt de organisatie finanoieel geateund door
enkele bedrijTen, doeh buiten die steun komen de ohtvangaten ook
uitsluitend Tan oontributie en abonnementsgeld* De panningmeestex
zowel Tan Vlaanderen ale Tan Nederland, moeten erroor zorgen, dial
betalingen alleen vorden gedaan Tan beschikbaar kasgeld en dat ni
mer leningen mogen werden gesloten. Elke maand moeten de penningn
ters Terantvoording afleggen aan
orer da inkoi
stan en uitgaren*
Voor het or^aan "Samen" zal ean redaotieraad vorden gevormd,
vaarin zittent
,
,
,
»
en
.

- 2Yoorlopig zal hat orgaan eenmaal per maand worden uitgegeven
maar er moet naar vorden gestreefd met ingang ran norember aanstai
da hat blad tveemaal per maand te doen uitkomen.
Alle laden moeten meeverken aan bet verzamelen ran adraaaen
Toor proefabonnementen* Da adresaen jnoeten worden doorgegarea aa:
•
Naar verluidt, heeft
seerataris Tan da organiaatie Were Di, oont
gehad met
en zou het
resultaat eijn, dat te Amsterdam ook een afdeling is opgerieht Ta
Were Di onder leiding ran
.
sou goad bekend zijn met
an roorspelde, diat deze man in alias ontzettend doordraaft en ook in War
Di wel met zijn hoofd tegen da muur zal lopen. Eohter zal eontaet
met hem vorden gehouden - sij het Bonder het Verbond R. en 0* hie
in te betrekken - omt vanneer Were Di-Aasterdam vordt geliquideer
zo mogelijk besohikhaar adreasanmateriaal in handen te krijgen.
Het Yerbond R. en 0, zal Were Di Toorlopig niet tegenverken, maar
zal ook aan het bestaan geen aandaoht sohenken,
Ditzelfde galdt roor
en zijn Europa-Poet,
Vel zal nauv oontaet vorden gezooht met Zuidafrikanen, eohte
niet Tia de Ambaseade, omdat deza mensen nagenoeg alien stammen v
da onvolkse school Tan Oeneraal
en
zullen samen met jongeren
juit de Boeren Partij, afdeling *B-(Sravenhage,een knokploeg gaan T
Jnen. Hoewel dit niet duidelijk naar Toran is oekomen, schijnt hie
(aan tooh steun te vorden Terleend daer HARMSEfl E.J., '
lid Tan de Tveede
Kamer Toor de Boeren Partij, en da boerenpartijknokploeg uit Amst
dam*
Op 11 juli aanetaande vordt door hat Algemaen Haderlands Yet
bond in de Rolzaal te 's-Gravenhage ean bijeenkomst gehouden ter
herdenking Tan de Guldensporenalag,
zal daarbij als a
geraardigde Tan het Yerbond R, en 0, aanvezig zijn*
ETeneens uitgaande Tan het A.N.Y. vordt op 14, 13 en 16 sapt
ber aanstaande een toeht gemaakt naar Frana-Vlaanderen. Da leidin
hierroor berust op het adres Kempatraat 39 te 's-Gravenhage.
en
sullen in ieder geral aan daze, toeht (3
nemen*
Op de dag Tan de opening Tan de Olympisehe Zomerspelan zal i
Terband met de uitsluiting Tan de ZuidafriWtanse dealnemers "aan d
spelen Toor de Zuidafrikaanse Ambassade te ' s-Gravenhage eon proZuid-Afrika-demonstratie vorden gehoudenf vaarbij terena aan de 4
bassadeur een petitie zal vorden aangeboden, velke petitle zal vc
den opgesteld door
F,
heeft in dit Terband al oontaet gezooht met de N.Z.A
de Vereninging,Hederland-Rhode8i3 en het A.N.Y. em meda^verking
Toor de demonstratie te krijgen, tot ma toe zonder suoees.
Op dezelfde dag zal aen soortgelijke demonstratie vorden get
den Toor de Ambassade te Brusael.
za]Jroor de demonstratie te f s-Gravenhage het eor.
taot met de pers Terzorgen en
zorgt TOor de aanve
zigheid Tan een knokploeg, vaarran de leden zo nodig de linkse a]
manten, die de demonstratie zouden villen Terhinderen of in de ve
aturen, tot betere gedaehtan kunnan brangen.
Op 7 September aanstaande zal een Tergadering Tan het Yerboz
R. en 0. vorden gehouden in zaal Te^Merva te Dordrecht ter voorbt
reiding Tan een op 10-10-1968 in *s-GraTenhage, Termoedelijk in
Den Hout, te houden aami-besloten bijeankomst, vaarvoor gelijkder
den uit andere organisaties sullen vorden uitgenodigd.
In de in het orgaan "Samen" te plaatsen artikelen moet er ac
vorden gedaoht, dat het verbond zieh op soeiaal-eeonomiseh gebied
progressief opstelt. In feite vas Hitler in zijn tijd ook progrei

. 3 Veraeden noet vorden, dat de voorden nationaal en sooialisme in g
schriften aan elkaar gekoppeld worden gebruikt of dioht bij elkaa
vorden gesteld* Bij roorkeur moet vorden gesproken orer Yolks en
Saamhorigheid o£ beter nog Volkse Eensgeaindheid*
Te 18 uur verd de Tergadering beeindigd,
EINDE.
AAN B.V.D.
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VERBOND RECHT en ORDE
Beweging voor de eenheid van Benelux
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VERBOND RECHT «n ORDB
Beweging voor de eenheid van Benelux
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VERBOND

en ORDE
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I.
Het Verbond Recht en Orde coord ineert politieke brganisaties,
werkgroepen, jeugdgroepen, tijdschrif ten, militant en organisaties,
^pvoed^rundiGC- en dokumentstie instellingen edg* die * samen "
wensen te ijveren door orde voor de eenheid van onze Nederlanden
in federaal Benelux en federaal Europa.
Onze eenheid is een gezamenlijk streven, een eenheid die be met
op d« idee, op de taak. Ala volledig autonoou Verbond zal onee
federatie tegenover de "buitenwereld" steeds als een ^eheel
Het Verbond Eecht en Orde zal tractxten in alle balansrijke
g«v«8telijke afdelingen en aktiegroepen op te richten. Dit
in gemeenacheppelijk over leg of onder de leidin^ van de plaatoelijk aangesloten organisaties. Deze aengesloten organisaties kunc
al dan niet onder naam van "Verbond Recht en Orde" werlcen. ledtr
aaageeloten organiaatie kan volledig zijri ''etgenheid11 bewaren.
Het Verbond Recht en Orde wordt geleid door eon Verbondaleider,
bijgestaan door een dageli^ka bestuur onder naan van verbondoleiding. Al de leidingen van de aangeclot.on or^onisaties oatmoeten
elkaar minstens driemaandelijks op de veroondsraad.

11 •

1, lien kgn individueel of niet een organisatievora tot net Verbon
leoht en Ordetbetreden.
2. Aklzoord zijn dat de verbondsleider bestendi:, op cle aedewerkin
Tan elk aangesloten lid of organise tie Lioe'o vrumiea rekenex^*
^. 7,ich T^OTTV? vr»r< *i in -\rri-iwill.irr aonp-p -r^e "r<~- --i\ a tin": lc

- 24. Zich onthouden van elke kritiek op zijn oversten.
5. Zich inspannen oai vooral het voorbeeld fee zijn van :
ORDJD - TUCHT - TROUW.
6. Zich verheffen boven de verdeeldheid en de particulariteiten
oia de vertegenwoordiger te kunnen zijn van de gehele Nederlande
en de handhaver van onze Nederlaifse eigenheid.
7. Hen geest van solidariteit onderhouden met al de leden, organisaties, zijn oversten en het ganse Verboncl Itecht en Orde.

III.
De taalrgerichtheid van het Verbond Recht en Orde naar "binnen" is:
te zorgen dat in alle toegetreden organisaties, -//erkgroepen, jeugd
be we gin^e n, instituten edg. dezelfde nationale richting gevolgd •
wordt: het aanicweken van gezonde Nederlandse geesfc> die aangepast
is aan d6ze tijd. V/ij verduidelijken deze taal- in de volgende
ui bgangspunten :
Wij behoren tot de Ilederlanden en tegelijl; verge ten wij nooit dat
wij eveneens behoren tot het komende Europa der Volkeren. Het
Europa der geslo.ten, soevereine, elkaar bevechtende staten behoort
tot het verleden: het is geschiedenis geworden.
Het Belgie* dat wij kennen, is niet langer het soevereine Belgie*
met eigen leger, gesloten ekonomie «MrtM^p, maar een deelstaat
van Beneliox in het nieuwe Europa. Het is een Belgie* dat, in de
geest van iDuropa, zijn grenzen opens te It en zijn welvaart, zijn
veiligheid en ontwikkeling redelijkerwijze alleen Iran verwachten
int met en door de 3uropese eenheid. De levensnood en de overleverinesnood dwongen de gesloten staten Rijl:s-ITe der land, Belgie*
en Luxemburg uit hun kleinheid en geslotenheid te brel.en en in
vrijheid Benelux te stichten als leefbare eel van het e'e'nuordend
Europa.
Deze twee nieuvre scheppingen zullen word en vrat onze moderne
Europese generatie ervan wil maken.

- 3Realiteit
Deze geweldige realiteit, deze ideale realiteit, kind van Europa's
evolutie in het wereldgebeuren, schept meteen ons werkveld en onze
levenshorizonten. Deze realiteit bepaalt ook de heerlijke opdrachten welke het Verbond Recht en Orde te vervullen heeft en de geest
die ons dient te bezielen. Deze geest kunnen \7ij nader bepalen met
de woorden: de geest van_Benelux_en_yan het auroga <3er_yolkeren.
v

In deze geest heeft de overheid van Benelux,
in het symbool van Benelux, de drie vlaggen
van de samenstellende staten samengeweven.
Deze Benelux-vlag bestaat uit de gele Brabants
Leeuw op een veld van horizontaalliggende
banen: rood, wit-zwart en blau\7. \/ij aanvaarden deze vlag als onze toekoinstvlag, als onze
staatsvlag. Dvenzo is de ^Juropa-vlag voor ons
een symbool. De Europavla^ is blaux? net een
krans van I? gele sterren.
In Benelux en Duropa zijn wij een volk van 20 uil.joen liederlanders.
In deze realiteit leeft onze generatie en li^t oolc het vrerlcveld van
het Verbond Recht en Orde. './ij leven in een evolutis die ons leidt
naar onze bronnen, onze volksbronnen, natuurbron die Gods bron is.
Deze realiteit be vat al de gegevens van gezond, CJ.roeiend en ontwikkelend vol]-csleven.
Praktisch wil dit zeggen :
In het "BeIgie"-van-Benelux" en tegen wat ovcrblij:^: t van het BelgiSvan-IG30 zetten wij, Zuid-Nederlanders al or>.ae l::"3chten in voor de
gezondmaking, de gaafheid en de rechten van ons ITederlandse Volk op
alle levensgebieden. ,/ij strijden voor een r/etsvoorstel dat onze
volksrechten in rechte en in f e i t e bescheri u . Uit doen vrij in de
geest van Benelux en in een oprechte geest vcn samcn^verliing met al
de orr;anisaties die zich daarvoor werkelijl: iiizetten,
In Benelux zoeken \7ij in Rijks-Nederland alles irat ons verenigt en
hSrenigt: ons volksvvezen, het groeien naar ellraar toe na al de sche
dingeii die ons in de loop der geschiedenis door vreenden warden opgedrongen,
-'"

l.Iet de over tie id van Benelux ijveren xvij voor
de gemeenscnappelijke welvaart, het verbeteren
van onderlinge kontakten en betrekkingen door
1 •
de grens heen. Zo juichen vrij toe de verbinding
van Schelde-Rijn door Benelux, het streven naai
de kulturele integratie van IToord en Zuid; de
kulturele wisselwerking on alle ^ebieden; de
ekonomische eenheid in de geest van IXiropa, de
icontal ten van de Benelux-jeugd,
V/ij geloven in de geweldige invlqed.jyaa hfiJi—,.
" werkelijk samenleven en sanen werlien van floord
en Zuid in Benelux ten bate van net gemeengchaj
pelijk belang. Deze geest van i7erl:eli,jkheid8zin schept geleidelijk een ITederlandse opinle
en een Nederlands vollcsbewuotzijn. Bit gebeurt
keer op keer als in de srensce^esten Vlaazxderei
Brabant, Limburg, in Iloord en Zuid, de plaatselijke overheden over de crens heen elkaar ontmoeten en sanienwerken. V/ij clenlien aan de heelLimburgso, heel-3rabantse, en heel-Vlaamse dag«
in de geesb van toenadcrinc en geseenscnappe—
lijke planning van gemeenscnappelijlee vooruitgang. Bit genaest geleidelijl: de diepe wonde vi
Benelux-middengebied; zo \7ordfc liet geschetirde
Nederlandse kleed steek na stecli: hersteld aan
de scheur zelf !
In Europa behoren wij tot hen die Euro pa's eenheid en toekouist
scheppen. Benelux en Europa horen onafscheidelijk bij ellzaar.
Deze eicentijdse nieuwe geest kunaen wij samenvattcn in de formula
federaal Benelux in een federaal Europa van de volkeren. Deze horizonten en opdrachten kunnen we aflezen uit de realiteiten waarin
wij leven.
Ondubbelzinnige
tertiinologie
,_._•
!
Eerste en noodzakelijke eis zijn de klare, ondubbclzinnije terninologie en symbolen we Ike de bovenstaande inhoud vertol..;en en uitbeei
den:

- 51° ONS_VOLIL is,(en derhalve noemen wij het zo): het Nederlandse Voll
20 niljoen Nederlanders.
De wiegen van ons Nederlandse volk zijn de natuurlijlce en oeroudc
gewesten:
-Vlaanderen G7est-,Oost-,Zuid-, en Zeeuv/s-Vlaanderen);
-Brabant (Noord-, Midden- en Zu id-Bra bant);
-Liiaburg (Oost- en ,7est-Liiaburg).
De staatsgrens we Ike deze 3 gewesten in het JToordea doorsnijdt i*
noodlottig evenals de grens in Zuid-Vlaanderen.
De gewesten van boven de Moerdijk: Holland (Nood en Zuid),
Gelderland, Friesland (con stam-gewcst)
De nomaanse gewesten (Luik, Henegouwen, Ardennen)
2° Q^S^VA^II^LAIJD * aet ^-s^d onzer vaderen noenen wij de ITederlanden.
3° 2?Z"J_VOL^T^AL is het Neder lands. Het Vlaanis, het Limburgs, het
Brabants, Hollands, Gelderlands zijn dialelcteii, Deze zijn oerbronnen van het overbruggende Nederlands. Het Fries is een stamta
4-° 2fJ5:f.I2Ij2§YM§ (wi^ nebben slechts 66n volksvlag): de Oranjevlag
(gele Nederlandse leeuw op oranje veld). JiJ draj^en ze voorop,
tussen de Beneluxvlag en de Suropavlag. Bclci^ (a fortiori
"Vlaanderen11 z.g.), Rijks-Nederland, Luxembvirg zijn te klein om
een axzoriderlijlie eenheid te vormen die sten heef t in het nieuwe
Europa. "SAII3N" vormen zij een natuurlijke geograiische eenheid;
de Tjage Landen, Benelux, en hun staatsvlaGcen zijn verenigd in
de Beneluxvlag, door de Benelux-overheid zelf nl. de interparlementaire Benelux-raad. De Vlaamse, Brabantse, Limbur^se enz«...
vlc^en zijn gev/estvlaggen: ze volgen als syubolen van de heerll
vei'scheidenheid van de wiegen van ons Nederlandse Volk:Vlaandere:
Brabant, Limburg met deze van het Noorden en van onze Romaansg
gewesten.
5° 2ELZ2M§£I22: in Noord en Zuid is alle6n het WILffi3K.^Ja;een gebe.
De Vlaanse Leeuw is een "Vlaams-Belgisch" lied en voor ons, een
westlied, naast de andere gewestliederen.
•^-T.e tcrminologic is notuurtaal, b^vat allccn nabuumamen en is de
eua^c torminelogie dio kane heef t op aanvaarding in Noord en Zuid,
Ze is de' enige die matterdead -Nederlands voiksbewustzijn schepb.

Ze is de onige die motterdaad beantwoord aim de nuchtere reallteit«
van heden.

OPROEP
HET BESTUUR EN DE
KADERLEDEN VAN
HET VERBOND
RECHT EN ORDE

— overwegend de rampzalige verdeeldheid die de Nederlanden en
Europa nog steeds treft ;
— bewust van het gevaar dat onze volkeren definitief van zichzelf
zouden vervreemden door de geschiedenisvervalsing. de begripsverwarring en de beschavingsafbraak "die bij het huidig regime^
aan bod zijn ;
— scherp waakzaam tegenover het communisme in zijn vele openlijke en verdoken vormen en tegenover stromingen die door nun
propaganda voor sociale nivellering en universele verbastering
het communisme de weg bereiden ;
besluit.vanaf heden al het mogeli,ke te doen am SAMEN met andere
organismen in een zo gesloten mogeiijk uont een dynamische en
doeltreffende actie te voeren voor;
— eenheld in de Nederlanden, door een politieke actualisering van _
Benelux, opgevat als een volkse federatie van provincies •
.
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— eenheid in Europa, door de vorming van een politieke federatie,^, >,
die naar binnen de vrije ontplooiing van alle volkeren en taalge- meenschappen moet waarborgen. en naar buiten onze onafhankelijkheid jtegenqye^r andere wereldmachten moet mogeiijk maken.
— solidaritelt met Zuid*Afrika, Rhodesie en andere blanke volksgroepen die in vreemde werelddelen hun eigenheid en onze westerse
beschaving verdedigen.
— opbouw van een nieuwe sociale orde. op basis van een integraal
solidarisme : tegen klassenstrijd en klassenhoogmoed in, streven
wij naar een organische sociale orde. waarin de plaats van de
porsoon niet bepaald wordt door stand, klasse. afkomst en bezit,
maar enkel door zijn prestaties ten bate van de gemeenschap.
Op basis van deze vooruitstrevende nationalistische en integraal
solidaristische stalling nodigen wij alle sociaal en natonaal denkende
mensen uit met ons een front op te bouwen. het front van diegenen die
als persoon en als gemeenschap
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