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J«ucd Front ll>d«rland.

verspreid
paaflet w«rd op saterdag 14 nei 1383 in h«t cent run ran Den Haag
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Be Sovjet-Unie gaat de produotie van
zijn SS-20 kernraketten in versneld
tempo opvoeren. Om de vijf dagen fa-
brioeert men nu al een raket. Elk
SS-20 raket is voorzien van drle
atoomkoppen die gezamelijk een ver-
nietigende kraoht bezitten gelijk aan
450000 TNT.
En dan te leven met de angetige weten-
aohap dat de SS-20 kernraketten een
bereik hebben van meer dan 4800 km en
nauwkeurig staan gerioht op elk doel
in West-Europa.

(internationaal Instituut
voor Strategisohe Studie)

Ondanka hat feit dat alia Europese ateden door de Sovjet-Unie kunnen
worden vernietlgd, zien wij het volgende gebeurens
Be Nederlandse regering blijft, in tegenstelling tot hear lelofte tegenover
de NAVO, doorgaan met de stagnatie-taktiek voor plaatsing van de Pershing
en Cruise raketten die als antwoord moeten dienen op de bedreiging door de
op ons gerioht staande 250 stuka SS-20 Ruseisohe kernraketten.

1
De Nederlandse regering staat toe dat de jeugd eenzijdig belnvloed wordt
door pseudo-vredeaorganiaaties zoale het IKV, Paz-Chriati en andere - door
Moskou geateunde - groeperingen.

Wij, van het JETTGD FRONT NEBERLANB zeggen het volgende s
g Het door de IKV gestelde doel, het weerlooa maken van onze demooratie tegen
g het Russisohe totalitaire regime is aen misdaad tegen ona volk.
5 Baarom eist het JEUGD FRONT NEBERLAKBti . • - - . . . - . -

1 Een operationeel nuoleaire strijdmaoht, vaarborg voor onze vrijheid.
2 Green indootrinatie en beoreigingen meer van linkae z.g. vredesbewe-

gingen op soholen en verenigingen,
$ Een integraal Europese verdediging, de kraoht voor een vrij Europe

tegen de Soviet bedreiging en het Amerikaanse Juk.

front nederland

POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG
TEL. (070) 645232
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Aan; Het Hoot A van d«
*̂ ~~ Binnenlandae

t ' v-Gravenhao*

Byaluati.i Datum bsricht: 17-5-1983

B»treft: gitdelei van pamflejrfagn door leden JEPGD •:\f** =
i ' I'

Op zaterdag 14- mei 1963« omstreeks 15*00 uur werden in de Haags«*
binnenstad teweten Spuistraat, Hpogstraat, Flaats, Buitenhof e.o*
pamfletten uitgedeeld door een zestal leden van het Jeugd Front
Nederland. In hun gezelschap bevond zich de bekende

Glimmerveen ̂ emoeide zich in het geheel niet
de gang van zaken doch steuade de Jeugd Front Leden kennelijk met *
zijn aanwezigtieid. 0?e 15.5O uur kwa» er bij de politiemeldkamer een:
melding binnen dat er op de Weversplaats iemand opruiende toeeprakeî
hield. Op dat moment bevond jtich aldaar een S.P, Infostand. Om + 15.1
uur passeerde het clubje Jeugdfrontleden net die plaate. Zij bleven.'
namelip: mobiel en deelden al lopende talloze pamfletten »it, (Zia ''"''
Bijlage I). Na afloop rond 16.30 uur verzamelden men zich bij de bar
van het gebouw Amieitia aan Tiet Westeinde.

' - : • . ^--^m
/ 'V:̂ .̂.
V-V:-•""•?£&.

•̂ .••" ; : '«!

1) lenzij md«r« rubricerin^ v«r*Ist.
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Da Sovjat-TJnia gaat da produotia ran
zijn SS-20 karnrakattan in varsnald
tampo opvoaran. On da vijf dagen fa-
brloaart man nu al aan rakat. Elk
SS-20 rakat is voorzian van dria
atoomkoppan dia gazamalijk aan var-
niatiganda kraoht bazlttan galijk aan
450000 TNT.
Eh dan ta lavan mat da angstiga waten*
sohap dat da SS-20 karnrakattan aan
bereik habban Tan maar dan 4800 km an
nauwkaurig staan garioht op alk doal
in Waat-Europa.

(Intarnationaal Inatituut
Toor Stratagiaoha Studia)

3
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JL
Ci

g

Ondanks hat fait dat alia Europasa stadan door da Sovjat-Unia kunnan
wordan varniatigd, aian wij hat volgenda gabaurant
Da Kadarlandaa ragaring blijft, in taganstalling tot haar balofta taganovar
da NAVO, doorgaan mat da stagnatia-taktiek voor plaatsing van da Farahing
an Cruise rakattan dia als antwoord moetan dianan op da badraiging door da
op ons garioht staanda 2$0 stuks SS-20 Russisoha karnrakattan.
Da Kadarlandsa ragaring staat toa dat da jeugd aansijdig balnvload wordt
door paaudo-vradasorganisatiaB zoals hat IK7, Paz-Chriati an andara - door
Moakou gastaunda - groaparingan.

Wij, van hat JBUGD PROKT NEDERLAFD zeggan hat volgandai
Hat door da IKT gastalda doal, hat wearlooa makan van onza damooratia tagan
hat RusBisoha total!taira ragima is een misdaad tagan ons volk.
Daarom aiflt hat JETJGD FRONT HEDERLANDt

1 Ean oparatlonaal nuolaaira strijdmaoht, wmarborg voor onia vrijhaid.
2 Gean indootrinatia an baaraigingan maar van linkaa z.g. vradas'bava->

gingen op soholan an varanigingan.
3 Ean intagraal Buropasa vardadigingf da kraoht voor aan vrij Europa

tagan da Sovjat badraiging an hat Amerikaanaa juk.

front nederland

POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG
TEL. (070) 645232
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521 _nummar :

datum :. ?7 mei

1676132
datum

Co
01 JUNI1983

Aan; Met Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Betreft: Activiteiten van skinheads.

Op woensdag 20-4-1983 wordt van het gebouw van de C.P.N. aan de fla-
thenesserdijk 23 te Rotterdam een ruit ingegooid en een op olie gelijken-
de vloeistof zowel in de brievenbus als tegen de toegangsdeur gegooid. Te>
vens wordt in de brievenbus een met olie doordrenkt pamflet met de tekst
"Bevrijdt Europa van cornmunisten en Kremliriknechten, Jeugdfront Nederland
jaastbus 962 te 's-Gravenhage, tel. 070 - 645232", aangetroffen.

Op donderdag 21-4-1983 wordt van deze vernieling aangifte gedaan
bij de politic Rotterdam.

Door de recherche is naar aaieiding van deze aangifte een onderzoek
ingesteld.
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nummer:.
datum ; ?5 mei 1983

ACD 1676595

datum 06. Ml 1 9 8 3

Co

b. d. ^̂ -*"

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

'a-Gravenhage.

Datum bericht: 13 mei 1983 Bijlage(n):

Betreft: verspreiding van pamfletten in net paleis van justitie alhier

door? "Jeugd Front Nederland" (J.P.N.)

Ter zake van rassendiscriminat?e diende op vrydag 13

1983, voor het gerechtshof te •s-Gravenhage, de zaak tegen:
J-'aann G. GT.IMMERVEEN,

Op de publieke-tribune bevonden zich een viertal sympathisant

Voor aanvang van de zitting zijn door deze sympathisant en

enkele pamfletten verspreid.

Namens "Jeugd Front Nederland" (J.F.N.) zijn pamfletten
verspreid met de volgende opschriften:

"Waarborg voor onze vryheid"

"Bestrijdt het communisme nu"

"Bevrijdt Europe van communisten en Kremlin - knechten"

E I N

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Da Sovjet-Unie gmat da produotla ran
zijn SS-20 karnrakattan in veraneld
tempo opvoeren. Om da yijf dagen fa-
brioeert man nu al aan rakat. Elk
SS-20 rakat ia roorzien ran dria
atoomkoppan die gezamelijk aan Tar-
niatigenda kraoht bezitten galijk aan
450000 THT.
En dan ta levan mat da angatige weten-
sohap dat da 58-20 karnrakattan aan
beraik hebben ran maar dan 4800 km an
nauwkaurig ataan garloht op elk doal
in V7ast-Europa,

(Intarnationaal Inatituut
roor Stratagiaoha Stadia)

Ondanka hat fait dat alia Europasa steden door da Sorjat-Unia kunnan
wordnn vernietigd, zian wij hat volgende gabaurant
Da Nederlandse ragering blijft, in taganatalling tot haar balofta taganovar
da NAVO, doorgaan met da stagnatie-taktiak voor plaataing van da Parahing
an Cruise rakattan die als antwoord moeten dianan op da badraiging door da
op ons gerioht staanda 250 stuks SS-20 Ruseisohe karnrakattan.
Da Kederlandae regering staat toe dat da jeugd eanaijdig balnvload vordt
door pseudo-vredesorganisaties zoals net IK7, Pax-Chriati an andara - door
Hoskou gasteunde - groeperingen.

Wij, ran hat JEUGD FRONT NEDERLAND zaggen hat volgandat
Hat door da IK7 gastelde do el, hat weerlooa maken Tan onia democratic tegen
het Russisohe totalitaire regime ia een misdaad tagan ona volk.
Daarom aist het JEPGD PROMT

2

3

Een oparationeel nuolealre strijdmaoht, waarbor̂  Toor onza rrijhaid*
Geen indootrinatie en bedraigingan near van linJtsa z,g. Tradaabawa-
gingen op soholan en verenigingen.
Een integxaal Europese verdediging, de kraoht voor ean rrij Europa
tegen de Soviet bedreiging en het Amarikaanaa juk,

jeugd front nederliind

POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG
TEL. (07O) 645232
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AAN: HOOFD B.y.D.

DATUM: 20 1983

ST

Hr. 69.573.V.2.

Eeferte:

o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-qr-

Datum bericht

Bron

Ondernomen aktie

: 15 juli 1983

* 12

ACO 1685131

Onderverps Nederlanders "bij 56e IJzer-

bedevaart te Diksmuide (B).

Bijlagen: 1

datum 2 1 JUU 863

CO

h. _

In het weekeinde van 2 en 3 juli 1983 werd te Diksmuide (B)

en omgeving de 56e IJzerbedevaart gehouden.

In en rond Diksmuide waren verschillende extreem-rechtse

groeperingen samengekomen zoalst



- 2 -

TJit Nederlandt

- het Jeugd Front Nederland, dat pamfletten en nun tijdsehrift

JFN Nieuws verspreidde.
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-n

T667364
datuo

Co

b. d. —

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Vei ligheidsdienat ,

s-Gravenhage .

Betreft: Hakenkruis op deur politiebureau.

Op dinsdag 2 augustus 1985, werd er op de vo^rdeur van het politie-

bureau Heeswijkplein 14? eon afbeolding van eon hakenkruis met tekst

gevonden (zie bijlago 1). Al eerder was dit plaatje gebruikt op o.a.

foldermateria-jl van de ultra-rochtae pjroepering Jeugd Front Nederland

(JFN) met als aktief leider Steward F. M

(zie bijlage 2)

- Einde -

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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BEVRIJDT
EUROPA
van de
JODEN !!!

SDAP-AO Box 6414
Uncoln,NB 685O6 US

II

Gevonden op de voordeur van het politiebureau Heeswijkplein
datum: 2 augustus 1983 omstreeks 09«20 uur,

Onbekende herkomst.

r



? r 7&*1 v. v. / 0 D'

NSDAP!
NSOAP-AO Box 6414.
Lincoln. NE 68506 USA

Steun onze striid
-wordt lid-

AinmddingfformulNr

NAAM:

ADRES EN WOONPLAA'i S:

GEBOORTE DATUM:

Nolccr mij als:

11 O STOUNABONNEF i)P JFN NIEUWS F. 25.-

O ABOMNEE OP JFN NIEUWS F. 20.- per jaar

O LID VAN DE JEUGDBEWEGING NET JFN F. !5.-/f. 30.- per kwartaal
(let-ftijd I2l/ni 28.harl

Be la ling: ALGEMUNE BANK NEDEKLAND
Bankrckcningnr. 51.53.18.256 (Postgironr.ABN 7112 Den Haag)
t.n.v. S.F. Mordaunl.

l» O Aankruisen wat gewcnst wordt

dit aanmeldlngsformulier in ten
gcsloten <mvelop zenr<«n aan:

JFN
Postbus 962
2501 CZ Deri Haag

Hier Uw handtekening graar



1) Zo nodlg andaiw rubrtowlng amgmvn.

00 1704200
latum ' "". 1983

I

d. —
Dlstr.: BF-BT-BC-BOP Bijlage(n):

Afschr: 202.450

Betreft: Activiteiten van Jeugdfront Nederland te Purmerend

Op 21 november 1983 deelde
namens de Stichting Wesuran mede, dat het gebouwtje

van de Stichting Wesuran te Furmerend met racistische leuzen was
beklad.
Hierop werd gesproken met de secretaris van Wesuran,
< Hij toonde enkele
door hem van het gebouwtje verwijderde stickers met de volgende
teksten:

"Salidariteit met blank Zuid-Afrika" en
"Vrijheid voor Hudolf Hess".

De stickers droegen tevens het opschrift:

"Jeugdfront Nederland - Postbus 962 - 2501 CZt 's Gravenhage."
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721-32.
nummer:.
datum : 20.dccember 1985

ACD 1709741
datu« 270EC1983

Co

b. d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

s-Gravenhage.

Betreft: Jeugd Front Nederland (JFN)

Op donderdag 15 december 198J werd er door
pamfletten van net Jeugd Front

Nederland verspreid. Dit gebeurde op de koopavond in de Spuistraat
alhier.

- einde

1) Tenzij andere rubrieering vereist.
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NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS

In het verleden hebben de grote partijen de bevoIking nooit geraadpleegd omtrent
het binnenhalen van bonderdduizenden vreemdelingen. Erger nog, zij vensen hun
fouten niet in te zien en dringen ons een multi-raciale samenleving op, iets
waar de meeste Nederlanders nooit om hebben gevraagd. Ondanks de enorme werk-
loosheid, vaaraan vooral jongeren ten prooi vallen en een ontstellende woning-
nood komen jaarlijks nog steeds duizenden buitenlanders ons land binnen, al dan
niet leffaal. Hierin lijkt binnenkort geen verandering te zullen komen, waardoor
Nederland steeds overvoller raakt met alle gevolgen vandien. Het is al zover
dat buitenlanders bij het zoeken naar werk voorrang krijgen boven onze eigen
mensen. De regering noemt zulks positieve discriminatie. Vij vinden het ronduit
racistisoh. Dit verlaagd ons tot tweederangs burgers in ons eigen land.
Zij die de problematiek van de gastarbeiders aan de kaak stellen worden door de
justitie gebrandmerkt als criminelen en in het geval van Joop Glimmerveen ge-
vangen gezet. Een duidelijk voorbeeld van justitiSle willekeur welke de autori-
teiten aanwenden tegenover bezorgde vaderlanders.
Het valt te vrezen dat bekritiseren van het thans gevoerde vreemdelingen beleid
binnenkort zwaarder gestraft gaat worden. Dit heeft tot doel het monddood maken
van Nationalisten en andere critici van de regering. Kortoo.. methodes welke
sedert veertig jaar achter het ijzeren gordijn in zwang zijn.

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:
1) Versterking van de grensbewaking zodat er een waarborg bestaat om illegalen

buiten de deur te houden

2) Het buiten working stellen van de beruohte Anti-Disoriminatie Wetgeving welke

de vrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantast en belemmerd

3) Het onmiddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereniging

4) Het op gang brengen van remigratie

JONQEREN FRONT NEDERLAND

POSTBUS 2501 C7 D E N H A A

NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS



DE WARE HELDEN
EN BESCHERMERS VAN ARNHEM

In de loop van de oorlog werden herhaaldelijk gehele woonwijken van Nederlandse
steden door Engelse en Amerikaanse terreurbommenverpers geheel zinloos plat-
gegooid, waarbij duizenden Nederlandse burgers de dood vonden.

Het toppunt van vaanzin was de aanval van Engelse parachutisten op de brag in
Arnhem, waardoor deze stad frontstad werd met alle gevolgen van dien.

Ondanks hun aanvankelijk benarde positie evacueerden de Duitaers razend snel de
burgerbevolking, Zij konden niet voorkomen, dat Arnhem in de as werd gelegd,
maar redden net deze evaouatie ongetwijfeld duizenden Nederlandse mannen, vrou-
wen en kinderen het leven.

Opnieuw voerden Engelse en Amerikaanse vliegers aanvallen uit op Nederlandse
burgers, die zij zogenaamd kwamen bevrijden. Herhaaldelijk werden de mannen,
vrouwen en kinderen uit Arnhem beschoten, waarbij tientallen dodelijke slacht-
offers vielen.

De Engelsen en Amerikanen trokken zich in tegenstelling tot de Duitsers niets
aan van het lot van Nederlandse burgers die dank zij hun minderwaardige wijze
van oorlogvoering bij duizenden omkwamen.

De Engelse aanval werd uitgevoerd door de 1- Engelse parachutisten-divisie, de
beste elite-eenheid van het Britse leger.

De Duitse legerleiding kon daar slechts tegenoverstellen de schamele resten
van de 9- SS-pantserdivisie Hohenstaufen en de 10- SS-pantserdivisie Frundeberg,
versterkt met een eenheid Nederlandse SS-ers. Met deze bijeengeraapte strijd-
maoht visten de Duitsers de Engelse elite-eenheid vernietigend te verslaan en
in de pan te hakken. Hiermee werd bewezen, dat zelfs Engelse elite-troepen niet
opgewassen waren tegen Duitse en Nederlandse SS-eenheden.

Nog worden dit jaar de Engelsen als helden en bevrijders gevierd, maar dit zal
niet lang meer duren.
Binnen afzienbare tijd zullen in September officieel worden gehuldigd de Duitse
en Nederlandse soldaten van de Waffen-SS die aan de strijd in Arnhem hebben
deelgenomen en die de ware helden en beschermers van Arnhem zijn.

JONQEREN FRONT NEDERLAND

POSTHl^S J M i r.oi ("/ DI:N H A



ANTON ADRIAAN MUSSERT
Y1894-1946 A

WIJ HERDENKEN EN EREN

ONZE VERMOORDE LEIDER
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