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Datum bericht

Bron

: 27 januari 1989

Onderwerp:
Bijlage: 1

Aantreffen pamflet "Jongeren Front Nederland",

Op maandag 23 januari 1989 werd op het Verbindingsdienst

Opleidingscentrum te Ede een pamflet aangetroffen van het

Jongeren Front Nederland, met als opschrift "White power".

Na onderzoek bleek dat meerdere exemplaren waren

van het Verbindingsdienst Opleidingscentrum te Ede.

Betrokkene maakt een labiele indruk en bleek recentelijk

een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.

Verdere gegevens vierden niet verkregen.



WIJ WILLEN

een gevoel voor rassenbevrustaiJn en nationalisme kweken onder
jongeren. Deze zaken worden ons onthouden door een gedwongen
programma van integratie en multiracialisme in one land, al-
waar men het doet voorkomen alsof blanke trots smerig en ver-
keerd is.

WIJ WILLEN

een einde aan immigratie.

WIJ WILLEN

dat alle niet-Europeanen naar hun landen van herkanst vorden
teruggestuurd.

'WIJ WILLEN

in een maatschappij leven die verschoond blijft van drugs-
handelaars, krakers, verkrachters, pedofielen, raultira.ci&-
listen, progressieve en liberale leraren en alle andere sub-
versieve rotsooi die zich in toenemende mate voortplant.
Als het blanke ras in Europa in de minderheid raakt, dan aal
ons werelddeel gestort vorden in een situatie van toenemende
degeneratie.

W I J W I L L E N '

onze eigen lotabeatensing bepalen. Dit geldt voor Nederland,
Europa en alle andere blarike landen tor wereld.

WIJ VERWERPEN —

communisme, liberalisme, socialisme, chrietondemocratie, zio-
nisme en alle andere vormen van anti-blanke onderdrukking.

WIJ WILLEN

een volk dat respect kan opbrengen voor do wotten van de
natuur. Op scholen raoet respect worden bijgebracht voor
de culturele waarden en verrichtingen van onao blanke
voorouders,

WIJ EISEN

dat blanke nationalisten niet meer in hun eigen land worden
vervolgd vanwege hun mening over buitenlanders.

WIJ WILLEN

White Pover voor N e d e r l a n d en Europa.

VECHT VOOR E:-:;; BLANK:-: >:': vn:;-: TOKKCKST'

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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1 . Onderwerp; üpplatócen van Hechtae/racistische pamfletten.
Landgraaf, 29-01-1989.

2. Betrgrp; JOHGKREH _FgOHT

5* Melding; Op bovengenoemde datum werd Gempo Landgraaf gewsiarachuwd
dat op diverse plaateen in de gemeentef o.a. bij een Disco en bij
bushaltes, genoemde pamfletten met het opachrift "White Power" en
een racistische tekst, waxen opgeplakt,
Een copy van hei pamflet its bijgevoegd Als bijvoegsel 1.

4» Beschouwing; Öpplakksr is niet bekend,
werden geen pauifletten aangetroffen.

5. Adviea; Melding t.b.v. doe.

C-C.I, Plg Limburg/̂
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VU VILLEN

een gevoel voor rassen'oevustsijn en nationalisme kveken onder
jongeren, Dese zaken vorden ons onthouden door oen gedvongen
programma van integratie en tnultiracialisne in ons land, al-
waar mon hot dcot voorkomen alsof blanke trots ssierxg1 an ver-
keerd is,

WIJ WILL2N'

oen einde aan immigratie.

VU VILLEN

dat alle niet-Suropeansn naar hun landen van herkomst vorden
teruggestuurd.

VU VILLEN'

in oen maatschappij leven die verschoond blijft van drugs-
handelaars, krakers, verkrachters, pedofielen, aultiracia.-
linten, progreaoieve en liberale leraren en alle andere sub-
versieve 'rotsooi die zich in toeneaonde nata voortplant.
Als het blanke raa in Suropa ir. de minderheid raakt, d&n ze.l
ons vereldcoel gestort worden in een situatie van toononendo
degeneratie.

VU VILLEN

onze eieren lotsbesteianiinc; bepalen. Dit gold* voor f'ederland,
Suropa en alle andere blanke landen ter verold.

communisme, liberalisme, socialisme, chriotendotaocratio, zio-
nisme en alle andere vormen var. anti-blar.ke cndardrukkingv.

VU VILLEN

een volk dat respect kan opbrengen voor de vetton van de
natuur. Op scholen moet respect vorden bijgebracht voor
de culturele vaarden en verrichtingen van onso blanko
voorouders,

VU BIS3N

dat blanke nationalisten niot .meer in hun eigen land vordon
vervolgd vanveg-o hv.n mening over buitenlanders,

Vhitö Pover voor N'ederland en Suropa.

V"3CH? VOOS SE?*.' 3LANX3 EN' 'irRTJ!; 70-vXOMST!



ST AAN: HOOFD B.V.D.

HOOFD MID/KL

Mr. 72.09WConf Datum: 6 april 1989

O-O-O-O-O-O-O-O — O-0-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-G-O-O

Datum bericht

Bron

april 1989

Onderwerp: Aantreffen pamfletten

Centrumdemocraten op de

Frederikkazerne te 's-Gravenhage.

Bijlage: 1

Op vrijdag 3i maart 1989 omstreeks 09-00 uur werd

op de brigade Koninklijke marechaussee 's-Gravenhage

een telefonisch bericht ontvangen dat onder de snel-

b i riders van binnen de Frederikkazerne te Den Haag

gestalde fietsen verkieizingspamfletten waren aange-

troffen,

Deze verkiezingsparnfietten hadden betrekking op

De identiteit van de verspreider van deze pamfletten

is niet bekend geworden.
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Centrum
Democraten

HiET ((t*W%\\T
RECHTS Vk^1*// LINKS

Geef uw stem aan Nederland
Stem 15 juni: Lijst janmaat / Centrumdemocraten

Ons 10 puntenprogramma
1 Invoeren referendum
2 Stop Anti-nederlanderbeleid
3 Grensbewaking óók na 1992
4 Verdubbelen AOW
5 Dierenbeschermingswet nu
6 Schoner milieu, maar zonder belastingverhoging
7 Remigratie minderheden uit ontwikkelingshulp
8 Moedwillige aids-besmetting onder strafrecht
9 Vergroten Openbare Veiligheid, zwaardere strafmaat

10 Stop Vreemdelingenstroom

Telefoon 070 - 46.92.64
VRAAG INLICHTINGEN AAM HET PARTIJSEKRETARIAAT: POSTBUS 84 - 2501 CB DEN HAAG



Als U tevreden bent over
het politieke beleid
moet U deze folder

niet lezen.

Blijf bij de verkiezingen
maar thuis, als U weer
op de grote partijen gaat
stemmen. Zij hebben
genoeg verknoeid en Uw
stem misbruikt.

,\ .-IA i on* :•:.•!,!.' -•!./,• .-r t>t-„ -l\n-\'[;Pf:RLA\ï)f:RPOUTlEK wond bedreven door l.).'/).. C.D.A.
i'ii !\.d.A., ia'"- üiin ï'tVi.v,':

• .-l/v nuk L \imii tilt; uur? 'tW.mVwe (tour tl? /hiuw fwliiia Hetwliituiii: wonlt afyehmken.

• Ah ook L i'iiuit i.'iir fit-, <*<;,•/,." ir/A. c/r ww/i' \ 'r-ic/un^cu de humvüiHi: i'ri de m'rki.'e/('t!i'nlu'i(l in
rampzalige fomwr/i > kunici- rt> u'/Xcn'/i,

• . l/s i'dh L t in, t; ,v'i/; Ut-; n:f:<i"-i'n van alle .Y<Y/<r/ff/OT'<.v:s voariiluwiut tH'/iicnii! gtitil L'ii mi't' wi'tvtuirl mitrJi
verkwanseld:

\\-nnii liet i/jii t/c haatk-n m: <lt' tnnuwn ie i-uiltl sh'ki'fi.'

De CD is de enig» pohtieke oailij. dip opkomt voor de belangen van de eigen Nederlandse bevolking
Wij vmden da; he; afgeiooer moe! z<\r- dat van vva?' OOK ter wereld mensen ons lanc ais asielzoekers
btnnen biifven stroman Oe CD i?- o-' regen cint aan ae nederlandse bevolking vreemde culturen onge-
vraagc worde^ opgedronae^ Da'. ,3^ ars^nzen in '992 eorcier nieer verdwijnen.

We voelen ons H; vnjt e.ae" .ara niet mee' iruis vvi; vinden das hei afgelopen moei Zi\'.~ me; nel onder-
wijs in vreemde 'alen =n cn'iurp'i nn koste-" van de neaerlanuse belasimgbetaler

Oe regermc zeo' ai' de crintinahtei; afneemt Daai "Oven vvij niets van We denken dal er zoveel gestolen
gerootc en misdreven wordt, aa' -hè! de pan uit- Méér kan gewoonweg mei. Maar Neoe'land een
veilio iand'? Kom nou'

De volkgsgezondneid word! onoelaalbaar 2i|n wij zo ongezond geworden? De politie wil niet verder
ae studenten Kunnen met verder' De welvaart brokkelt steeds verder af. de werkloosheid neem' toe.
ondanks geschreeuw en geWuf van PvdA en FNV. Het bedrijfsleven wordt ondergraven. Het onderwijs
veriipst steeds meer kwaliteit. Na 1992 komt de grote klap: als de regering de grenzen open wil stellen.
zonder dat ze de gevolgen daarvan kan overzien

De grote politieke partijen maken van ons land een grote puinhoop. Zij schijnen er plezier in te schep-
pen hun eigen kiezers zoveel mogelijk bij de neus te nemen en in de ellende te storten.

Als ook U vind! dat het ANDERS moet en BETER kan. steun dan de Centrumdemocraten.

Ons motto is: NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS en daar brengt niemand ons van af. Wij zet-
ten door toi hef regeringsbeleid weer op dat motto is afgestemd.

STOP discriminatie
van

Nederlanders


