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Onderwerp : Militair aangetroffen in
het fezit van een pamflet
van JFN CD /CP

Op donderdag ÖZ september 1993, werd door personeel brigade

Koninklijke marechaussee te Rotterdam, een telefonische melding

ontvangen afkomstig van de Regio Politie Rijnmond, Bureau Groot

JJsselmonde te Rotterdam. De inhoud hiervan had betrekking op een

dgor hen aangehouden dienstplichtig soldaat, terzake overtreding

van artikel 26 WVW, Tijdons zzjn fouillering werd een pamflet san^

getroffen met de tekst "EIGEN VOLK EERST - AUSLANDER RAUS - en de

letters JFN (Jongeren Front Nederland) CO (Centrum Democraten)

CP (Centrum Partij)",

Naar aanleiding van vorenstaande werd door personeel Brigade

KMar Rottordam oen nader onderzoek ingesteld en vieï'd vastgesteld

dat betrokkene t.w.̂ mmHĥ nader te noemen) tevens in het

bezit i-gas ven een kjein velletje paruer-. Op dn: papier stand ver---
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naam van de Rotterdamse voetbalclub FEIJENOORD, waarvan de toeide OO's

achtereenvolgens waren voorzien van een Hakenkruis en een Kelten-Kruis;
^̂ •Mfe

een telefoonnummer ̂ ^^^f • VAK H ; en de namen ROTTERDAM

Tijdens zijn verhoor verklaarde ÉIB̂ D dat hij het pamflet

enige maanden geleden van een vriend had ontvangen en dit achteloos

in zijn zak had gestopt. Oe naam van die vriend kon hij zich niet meer

herinneren. Gelet op de kwaliteit van het pamflet werd hieraan weinig

geloof gehecht. Met toestemming'van betrokkene werd in zijn woning een

onderzoek ingesteld doch werd niets terzake dienende aangetroFFen, Wel

werd tijdens dit onderzoek vastgesteld dat betrokkene in het bezit was

van diverse Duitstalige computerspelletjes. Hieraan werd echter geen

aandacht besteed, Betrokkene werd door de verbalisanten omschreven als

een persoon geheel in de stij-1 als die men van een rechtse extremist

beschrijft; d.w.z. zwarte ki.sten, zwart lederen jack, wit T-Shirt en

kort geknipt haar.

Door rapporteur werd een nader onderzoek ingesteld, waaruit kwam

vast te staan dat opgemeld telefoonnummer een aansluiting heeft op het

adres 4MHHHMt tefliBHlB̂  Op dit adres is woonachtig:

geboren t

Bij navraag bij de Afdeling Militaire Zaken te Rotterdam werd mede-

gedeeld dat^^mmMh voornoemd, geen enkele dienstverhouding heeft

tot de Krijgsmacht. Betrokkene is zeer waarschijnlijk afgekeurd dan wel

buitengewoon dienstplichtig.

Tevens werd tijdens dit onderzoek vastgesteld dat VAK H , betrek-

king heeft op een tribune in het Feijertoordstadion, alwaar zich gewoon-

lijk de "harde kern" van. de voetbalsupporters van Feijenoord ophoudt.

De nss|T4HMHtozou naal> alle waarschijnlijkheid betrekking kun-

nen hebben op de persoon̂ HHfllfc die bij de plaatselijke politie (Rot-

terdam) bekend staat als een voetbalsupporter die het geweld niet schuwt

in VAK H thuis hoort en sympathiseert met de Centrum Partij, dan wel een

regelmatige verspreider is van pamfletten van eechfcs extremistische groe

Si-o,
Je b iad -
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Persoonsgegevens:

geboren te

wonende te'

Als dienstplichtig soldaat in werkelijke dienst bij de Koninklijke Land-

macht, rnr ̂JBü̂ ^̂ n̂gedeeld bij het Kazernecommando Generaal Majoo:

Kootkazerne te Garderen.

Krinunele antecedenten:

02-09-93 GP Rotterdam GP 6 WW 26.2,A
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IMMIGRATIE...?

NEE BEDANKT

De meerderheid van de Nederlandse bevolking ia van oordeel dat h«t
van grote aantallen niet-Europeanen in ons reeds overbevolkte lan:ï een yswp»
zalige beslissing waa. Veel landgenoten worden door politici gehésaonaposld oa
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zich dienan *,ö
integreren in de Nederlandse samenleving, aangezien er voor hen geen terugweg
meer mogelijk is. Dit ia een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.
Het overgrote deel van de immigranten kan gerepatrieerd worden jiaa.r h\ir> landen
van herkomst. De overigen kunnen zich vestigen in andere landen van da Derde
Wereld.
De Franse regering financiert al jaren de repatrlatie van. Noordafrikaanse im-
migranten, voornamelijk Algerijnen. In 1985 stuurde Nigeria 3.000.000 immigran-
ten uit Ghana, Togo en Benin terug naar hun landen van herkomst. Dit ge-
schiedde binnen twee weken.
Zo zijn or nog veel meer voorbeelden te geven,
Repatriatie ia als ataatapolitiek reeds lang aanvaard door regeringen ovar de
gehele wereld, met name van landen die niet bekend staan om hun welvaart,
Waarom wordt men dan in West-Europa voor racist uitgemaakt wanneer men voor
terugkeer van immigranten pleit, terwijl dit in sommige Derde Wereldlanden e«n
normaal verschijnsel is ?
Officiële statistieken wijzen uit dat er heden so'n 700,000 immigranten ;n
Nederland woonachtig zijn. Wij geloven dat het werkelijke aantal veel groter
is t 1,500,000 ligt o.i. dichter bij de werkelijkheid j 1.000.000 hiervan aijn
afkomstig uit niet-Europeae landen,
Nederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden per jaar uit aan ontwik-
kelingshulp!
Ons land zou er voortaan verstandig aan doen om ontwikkelingehulp - die toch
doorgaans verdwijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projec-
ten voor niet-Suropeanen in hun thuislanden. Zo zouden alle betrokken partijen
hun voordeel kunnen doen. Dit is de meeat doeltreffende manier van ontwikke-
lingssamenwerking.
Als niet-Europese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen on-
getwijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - zullen ranaen-
conflioten onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit moet worden vermeden!
Want wanneer raciale conflicten uitbreken, lijden daar zowel autochtonen als
allochtonen onder. Wij willen toekomstige generaties buitenlanders discrimina-
tie, vernederingen en frustraties besparen. Dit zijn allemaal zaken waartoö
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraeiale samenleving!
Waar wij ook in de wereld kijken, ontaardt multiracialiame in ohaou en bloed-
vergieten.
Zo'n soort samenleving willen wij tooh ook niet in Nederland?

JONGEREN FRONT NEDERLAND

POSTBUS 962.-250tCZ DEN HAAG;


