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Het Vlaamse Verbond Recht en Orde werd in I960 opgericht en kan

jezien worden als een voortzetting van het vooroorlogse VSRDINASO, de

/ereniging van Dietsche Nationaal Solidaristen.

Zijn voornaarnste doelstelling is de doctrine van het Dietse Natio-

naal Solidarisme te propageren en te verwezerilijken en de nagedachtenis

van Joris van Severen, die wegens collaboratie met de Duitsers op 20

mei 19̂ 0 werd gefusilleerd, te eren en te verdedigen.

De door het VRO gepropageerde DINASO-gedachte behelst o.m. de

volgende elementen:

- De Benelux is de eerste stap naar de politieke eenheid van de Bene-

luxlanden;

- nauwkeurig afgebakende grenzen zijn niet nodig;

- de Benelux-gedachte raoet bij het volk populair worden geraaakt door:

a. te ijveren voor een hoge Beneluxautoriteit,

b. op te komen voor de eenheid van de Beneluxlanden op elk maatschap-

pelijk terrein,

c. bekendheid te geven aan de Beneluxvlag (rood-wit-blauw, met de

Brabantse leeuw op een zwart vlak als middelpunt),

d. de oprichting van Beneluxcomitees,

e. het infiltreren in en het in handen nemen van de leiding van de

semi-officiele Beneluxorganen.

Het verbond, dat van mening is dat het ordebeginsel de hoeksteen

vormt van de toekomstige maatschappij, ziet "orde" als voorwaarde voor

het leven, de welvaart en de grootheid. De Nederianden (Vlaanderen en

Nederland) hebben in het toekorastige verenigde Europa een zending te

vervullen. Zowel op economisch, godsdienstig, pon.itiek als op sociaal

gebied, kan de Benelux als een miniatuur-Europavorden beschouwd.

Het VRO staat afwijzend tegenover de biegrippen Vlaanderen en Wal-

lonie. Het erkent slechts het bestaan van vqlksgi'oepen, waarvan de be-

naming overeenkomt met die van e'en der (Grooi|-Nederlandse) zeventien
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provincien. Het verwerpt zowel het federalisme als het unitarisme en is

voorstander van decentralisatie.

Als voorstander van een "nieuwe orde" is het VRO gekant tegen het

huidige partijenstelsel, wat dan ook als zondebok moet fungeren voor

allerlei binnen- en buitenlandse wantoestanden, die er in YRC-ogen

bestaan.

3« De organisatie van het VRO berust op het commandokorps en het

kader. Het commandokorps wil de voorpost zijn in de strijd om de een-

heid van de Nederlanden. Bij de ledenwerving gaat kwaliteit boven kwan-

titeit. Het commandokorps heeft een keure, een commandowet en een leef-

regel, die op tucht is gebaseerd. Het kader bestaat uit gewone leden,

die men ook wel "leden-militanten" noemt. Om van uit het kader in het

commandokorps te worden opgenomen, moet men minstens een zes maanden

durende stage doorlopen, tijdens welke periode de richtlijnen van het

Verbond nauwkeurig en volledig dienen te worden opgevolgd.

Als kenmerkende kleding heeft het VRO een groen hemd: het sym-

bool van hoop, onvergankelijkheid en trouw.

Hoewel de totale sterkte geschat wordt op 200 a 30° personen zijn

hierover geen juiste gegevens bekend.

. "^TOUTING ACTIECENTRUM BENELUX

Om het mogelijk te maken het werk van het VRO tot Nederland uit

te breiden en de gedachte van een politieke eenheid in de Beneluxlan-

den uit te dragen, werd op 20 januari 1968 in Dordrecht, door enkele

extreemrechtse figuren uit Belgie en Nederland, een vergadering belegd,

waarbij men kwam tot de oprichting van een stichting, die de VRO-

ideeen moet trarhten te verwezenlijken.

Ter vergadering werd besloten, dat de stichting, die alB naam zal

dragen "Stichting Actiecentrum Benelux voor stas

als vestigingsplaats in Nederland Dordrecht en i

zal hebben.

Als juridisch adviseur zal optreden Hr

roep advocaat-procureur, wonende te Dordrecjht, c

samenwerking met Armand Wijckmans, van berojep kc

tkundige eenwording",

n Belgie Antwerpen

lern Beernink, van be-

ie tevens, in nauwe

'Opman, vironende te Wilrijk
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(Antwerpen), als "ideoloog" zal fungeren. Het financieel beheer zal

voor Nederland berusten bij Jan Abraham Neuijen, van beroep verzeke-

ringsdeskundige, wonende te Den Haag, terwijl dit voor Belgie zal be-

rusten bij Arthur P. de Bruijn, van beroep bediende, wonende te Genk.

Door het stichtingsbestuur zal samenwerking worden gesocht met

alle politieke partijen in Belgie, Nederland en Luxemburg, wat hierin

tot uiting zal komen dat men zich schriftelijk tot de secretariaten

van alle politieke partijen en tot alle partij-afgevaardigden in de

Kamers zal richten met de vraag, wat men voor de eenwording van de

Beneluxlanden doet, c.q. gedaan heeft en hoe men dieeenwording denkt

te realiseren.

De vragen zullen zodanig geformuleerd worden, dat geen der ge-

vraagden argwaan t.o.v. de interviewers kan koesteren. De antwoorden

zullen door de stichting in brochurevorm, voorzien van enig commentaar,

worden uitgegeven.

In VRO-kringen wordt aangenomen, dat de antwoorden van do ver-

schillende partijen zullen aantonen, dat niets of niet vecl word ge-

daan of zal worden gedaan voor de eenwording der Beneluxlanden.

De Stichting hoopt in feite op negatieve reacties, daar het dan

mogelijk zal zijn in de brochure aan te tonen hoe noodzakelijk het op-

richten van de Stichting was.

5. Hoewel, zoals uit het bovenstaande blijkt, de oprichting van het

"Actiecentrum Benelux voor staatkundige eenwording" reeds in januari

j.l. plaats vond, hebben de werkzaamheden van de stichting in feite

nog geen aanvang genomen. Het staat trouwens nog te bezien of zij

doorgang zullen vinden, gezien hetgeen de laatste tijd in Nederland

door het Verbond Recht en Orde werd ondernomen.,Hierbij wordt allcr-

eerst gedacht aan de vergadering, die op 7 September j.l. door het

VRO te Dordrecht werd belegd en waar o.m. de voigende besluiten warden
i

genomen:

a. de Verbondsleiding zal bij een Presidium berusten, waarin voor

Noord-Nederland Mr. W.Beernink, voornoemd, en J.A. Neuijen, van

beroep wiskundige, wonende te Den Haag, I en voor Zuid-Nederland

A.M.F. Wijckmans, voornoemd, en Carl ;Termonia, wonende te Antwerpen,

zitting zullen hebben; v
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b. genoemde personen zullen voor hun gebied een "politick bureau" vor-

raen. Deze bureaus zullen - elk voor hun eigen gebied - verantwoorde-

lijk zijn voor de naleving van het handvest en voor de te volgen po-

litiek, waarvoor dan weer verantwoording aan het gehele Presidium

moot worden afgelegd.

o. het Presidium in zijn geheel beslist over algemene zakeri de Benelux-

landen betreffende;

d. het Presidium is aan niemand van de leden persoonlijk verantwoording

verschuldigd;

Alle leden zullen elk bevel van het Presidium zonder rneer moeten uit-

voeren. Het Verbond zal dan ook op "soldateske" wijze worden geleid;

door het Verbond werden «- voor het geven van op dit doel gerichte

instructie - voor Zuid-Nederland de nog niet nader ge'identificeerde

oud-SSer Van den Bergh en voor Noord-Nederland genoemde Neuijen aan-

gewe-zen;

e. teneinde het Verbond naar buiten toe een militante groep te doen lij-

ken zijn de leden verplicht elkaar met "kameraad" en "kameraadske" aan

te spreken. Slechts op bijeenkomsten waar de "kameraadskes" de taak

van verzorging en propaganda toegewezen krijgen, zullen zij met "hos-

tesses" aangesproken mogen worden;

f. op alle bijeenkomsten van het Verbond is het een gebod op tijd te ko-

men; wie te laat komt, zal slechts worden toegelaten indien hij of zij

zijn excuses aanbiedt en voor het te laat komen een plausibele reden

heeft;

g. als een lid van de Verbondsleiding een zaal binnenkomt, zullen de

minderen(de gewone leden) alien moeten opstaan on eerst dan weer hun

plaats mogen innemen, nadat hiervoor door de meerdere(n) toestemming

is gegeven. ; [

i

6, Eveneens werd ter vergadering de "Werkprde;;

steld, neerkomende op het volgende.

De statuten voor een "Verbond Recht en

Vlaanderen - worden opgesteld door Mr. Imbus

voor Nederland gedaan wordt door Mr. Beerninkt di

vorderd zou zijn.

voor 1968/69 samenge-

Orde11 zullen - v.w.b.

Antwerpen, terwijl dit

L0 hiermee al flink ge-
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De propaganda zal in Vlaanderen vooral tegen alles wat "links" is

(w.o. de Provo's) gericht worden, omdat de meeste burgers niets van der-

gelijke lieden moeten hebben. Indien door het Verbond tegen deze perso-

nen geageerd wordt, zal dit - zo meent men - beslist een behoorlijke do-

sis goodwill kweken. In een later siadium zal men dan ook andere. perso-

nen en organisaties aan de kaak kunnen stellen, zonder veel bezwaar van

de zijde der burgerij.

"WERE PI'.'

Tegelijkertijd is in Nederland een toename der activiteiten van

het in Antwerpen gevestigde Verbond van Nederlandse Werkgeraeenschappen

"WERE DI" waarneembaar.

Deze eveneens extreem-rechtse organisatie, die zich een zelfstandig

en niet^partijpolitiek vormingsorganisme noemt, heeft ten doel de een-

heid van "de Nederlandse volksgemeenschap" te herstellen, haar grondge-

bied geheel en ongeschonden te behouden, de nationale bewustwording te

bevorderen en het eigen karakter, de eigen taal, kultuur en deugden in

volkoraen gaafheid te doen gedijen.

Het taalgebruik in deze organisatie doet - meer nog dan bij het

VRO - sterk denken aan de nazistische stijl. Zo luidt paragraaf 8 van

de grondslag van "WERE DI":

"Nationale bewustwording en eenheid zijn voor ons onvoorwaardelijk ver-

bonden aan sociale rechtvaardigheid. Arbeid en bodem moeten de grondslag

vormen van ons solidarisme.

De voogdij van het grootkapitaal en de verscheurdheid van de gemeenschap,

veroorzaakt door een.steriele klassenstrijd, zijn beide voor ons Neder-

lands nationalisme onaanvaardbaar, De vorming van ieen nieuwe arbeids-

ethiek- is dringend noodzakelijk".

8. Op 13 oktober j.l. werd door "WERE DI" ,in An:

bijeenkomst gehouden met als doel te komen tqt de

sterdam een besloten

oprichting van een

"kring" van deze organisatie in "Rijks Nederland",
I

Tijdens deze vergadering, waaraan door :ca. 25 personen word deel-

genomen, werd o.a. het woord gevoerd door de 'Belg Pol van Caeneghem,
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voorzitter van de jongerenafdeling "WERE DI", die o.ra. doel en strevcn

van "WERE DI" uiteenzette en verklaarde, dat men wil ineewerken aan een

"Groot-Nederland" in een verenigd Europa, vrij van alls "volksvreemde"

invloeden en wil strijden tegen alle uitingen van Marxisrae en daarmee

verv/ante stromingen.

De algerneen secretaris van "WERE DI", de Belg Bert van Boghout, schet-

ste daarna op meer gcdetailleerde wijze het ideaal achter de organisa-

tie en verklaarde o.a., dat het in Belgie mogelijk is, dat oud-SSers en

ex-"Weerstanders" thans in dezelfde vereniging zitten, met respect voor

elkanders(verschillend) ideaal van eertijds. Zo memoreerde hij, dat on-

langs bij een gehouden herdenking aan het graf van - de wegens collabo-

ratie met de Duitsers in 19̂ 6 terechtgestelde - Dr. Borms een ex-"Weer-

stander" zijn in het verzet verworven medailles aan de rouwkrans hecht-

te.(l)

Uit zijn rede bleek voorts herhaaldelijk, dat men het van groot belang

acht in^-Nederland werkende leden te hebben, samen met wie men in Belgie

wil demonstreren.

Naar aanleiding van de financiele positie van "WERE DI" merkte van

Boghout op, dat men niet in geldnood verkeerde. Van meer belang dan

financiele steun zou de toetreding van actieve leden zijn. Tijdens de

na de pauze gegeven gelegenheid tot het stellen van vragen over proble-

men van constructieve aard (waarbij uitdrukkelijk gesteld werd, dat de-

batteren niet was toagestaan) merkte een der aanwezige Nederlanders, die

een leidende functie heeft in het Verbond Recht en Orde-Nederland, op,

dat hij "WERE DI" weinig kans van slagen in de Noord-Nederlanden gaf.

Duidelijk bleek hieruit zijn vrees voor concurrentie tussen "zijn" Ver-

bond Recht en Orde en de Vlaamse beweging "WERE DI", die hier ook vaste

voet aan de grond poogt te krijgen.

9« Bekend werd evenwel, dat men er in de hogere regionen van het Ver-

bond Recht en Orde en "WERE DI" een andere mening op na houdtt Zo was op

een voorgaande vergadering van het Verbond besloten om op de door het

Verbond gehouden Landdag van 6 oktober j.l. als eerste spreker te laten

optreden de "WERE DI"-voorzitter Karel Dilleni; later zag men echter af
1 i

van diens publieke optreden, aangezien men het feirt, dat de topleiding

van "WERE DI" en het Verbond Recht en Orde op; versicheidene punten zullen

.samenwerken, niet wil laten doorschemeren aan de ijagere kaders en leden.

18 aoveaber 1968
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