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Betreft: Jonjferen Front Nederland.
HierbiJ sand ik ut in fotooopie, sen brief
vaarin ttelding vordt geoaakt ran de afdeling Rotter~da» ran het J.F.H.

Tevene bijgeroegd, in fotooopie, een aantal stickers die door HAAS
worden Terkooht. 100 exeaplaren koeten / 5f—•
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Hier de b e l o o f d e clickers en war matnriaal over bet Jongeren
F r o n t N e d e r l a n d . W e hel'bon in R o t t e r d a m t&genwoordig cok
c- 11 :•» file ling van h e L JFN waar vcel bukenden lid

van z i j n :

Ton, .John on nog e n k o l e andoren. Ik hoop dat jij ook liU word
w.'-irjt 'lOv aocc^T 1 J e r i e n in K o t t e r i a m , hoc »eer we k u n i i e n
ort'iii.i aeron, Jc (-on t r L b u t i e j s fi\O- per jaar of /2O- per
h a l f .jaar. ))it moet je u t u r e n naar hot Sotterdamee
pOi»'. 1..1U riuanoiev t-n dan ontvang je elkfe tw«e maardcn hot
J FiN a l t u w t i , C'«.'a lidmaatschapskaart «it uitnodigingen voor
a ^ t i c e t n v e r g a d e r i u ^ e n . Ik hoop dat je zo epoedig n o g e l J j k

r e a».; e e r t .
Met V o l k a n a t i o n a l i s t i e c h e groet,
Edwin Maas

"88"

P.S.

, probeer ^,o veol mogelijk mensen te intereeeren

voor hct JFN.
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RUDOLPH HESS, een van de voormannen
van het voormalige Derde Rijk,
'vierde' onlangs zijn JOe verjaardag.
Van een verjaardag vieren, in de
letterlijke zin van het woord,
is tiberhaupt geen sprake.
Zijn gezondheid holt achteruit en hij
zit nu al zeker 43 jaar gevangen in
de Spandau gevangenis te Berlijn.

Wij vinden het een mensonterende zaak dat nu pas, anno 1984, door de
oud-geallieerden voor de vrijlating van Rudolph Hess is gepleit.
Alleen de Sovjet-Unie weigert in te stemmen met de vrijlating van de
grijsaard. De Sovjet-imperialiaten heJbben verklaard Bees liever achter
tralies te zien, als een monument van het veralagen Derde Rijk.
Conclusie: deze ernstig zieke man achijnt een laatate rustdag in vrijheid
en vrede niet gegund te zijn. Ale de Sovjet-Unie haar been stijf houdt en
haar standpunt dus niet wijzigt;, is Hess gedoemd om in gevangenschap
te sterven.
Vij, van het Jopgeren Front Nederland, eisen uit menslieven'de motieven
de onmiddelijke vrijlating van Rudolph Hess.
Verder vragen wij ons af of de Nederlanders, die zo vaak de mond vol hebben
over mensenrechten, het onrecht dat Heas vordt aangedaan zomaar aan
zich voorbij laten gaan.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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Betreft: Jongeren Front Nederland.
Op zaterdag 08.09.1984-, omstreeks 13.15 uur verzamelden zich op het station
plein te Delft een zevental jongens en de bekende Joop GLIMHERVEEN.Oastreeks genoemd tijdstip verplaatsten zij zich naar de stationshal der NS
"('ten gevolge van hevige regenval) en maakten zij kennelijk een plan de cait
pagne.
Kort daarna verlieten zij het stationsgebouw en begaven zij zich te voet
in de richting van het centrum van Delft.

Doofr enkele jongens werden linnentasjes meegevoerd waarin, zoals later
bleek,pamfletten zaten.
Op de Binnenwatersloot te Delft kreeg ieder van de jongens een stapel pamfletten in de handen die door hen al lopende aan het winkelende publiek
werden uitgereikt.
Door J.Glimmerveen werden geen pamfletten uitgereikt, hij liep op enkele
passen afstand achter de groep aan.
Op het Vrouw Juttenland te Delft, werd de groep door een surveillance eenheid van de gemeentepolitie Delft, staande gehouden.
Op het moment van staande houding maakte Glimmerveen met een jongen uit de
groep rechtsomkeerd en liep toen weg om op enige afstand te kijken wat er
Ring gebeuren.
Omdat ter plaatse inoeiliok te beoordelen was of de door de groep meegevoerde pamfletten een strafbare tekst vermeldde werden de overige personen
voor onderzoek overgebracht naar het bureau van politie te Delft.
Later verscheen eveneens aan het bureau J.Glinmerveen en de jongen die met
hem weg gelopen was.

Glimmerveen vertelde dat hij kwam informeren wat er ging gebeuren met de overgebrachte Jongens.
Verder vertelde hij nog eens 5000 pamfletten achter de hand te
hebben voor het geval de politic de pamfletten die de jongens
bij zich hadden in be slag zou nemen.
Daar het gestelde in het pamflet volgens de officier van piket
geen gronden bevatte om met vrucht proces-verbaal op te maken
op grond van artike1 137 Strafrecht, zijn de jongens kort
daarna veer been gezonden.
Be O.v.J, mr.
, zag eveneens g§§n gronden voor een strafvervolging.
Voor zover bekend hebben er zich geen ongerege Idheden voorgedsan tijdens het verspreiden van de pamfletten.

1-753031

NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS
In het verleden hebben de grote partiJen de bevoIking nooit geraadpleegd omtrent
het binnenhalen van hondardduizenden vreemdelingen. Erger nog, zij yensen hun
fouten niet in te zien en dringen ons een multi-raciale samenleving op, iets
vaar de meeste Nederlanders nooit om hebben gevraagd. Ond&nka de enorme werk- loosheid, waaraan vooral jongeren ten prooi vailen en een ontstellende woningnood komen jaarlijks nog steeds duizenden buitenlanders one land binnen, al dan
niet leeaal. Hierin lijkt binnenkort geen verander'ing te zullen komen. waardoor
Nederland steeds overvoller raakt met alle gevolgen vandien. Het is al zover
dat buitenlanders bij het zoeken naar verk voorrang krijgen boven onze eigen
mensen. De regering noemt zulks positieve discriminatie. Wij vinden het ronduit
raoistisoh. Hit verlaagd ons tot tweederangs burgers in one eigen land.
f Zij die de problematiek van de gastarbeiders aan de kaak stellen worden door de
Justitie gebrandmerkt ale criminelen en in het geval van Joop Glimmerveen gevangen gezet. Sen duidelijk voorbeeld van justitigle 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 vorden. Bit heeft tot doel het monddood maken
van Nationalisten en andere critici van de regering. Kortom.. methodes welke
sedert veertig Jaar achter het ijzeren gordijn in zvang zijn.

WIJ VAN HET JFN HSEN HET VOLGENDE:
-1)

Versterking van de grensbewaking zodat er een waarborg bestaat om illegalen
buiten de deur te houden

2)

Het buiten werking stellen van de beruohte Anti-Biscriminatie 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

JONGEREN FRONT NEDERLAND

NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS
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Betreft: Rechta Jongeren Contact

Bljgaand doe ik u toekomen aen "oproep" van
het Reohts Jongeren Contact,waarin volgens
het pamflet aamenwerken o.a. NJF en JPN, tot
deelnane aan een aktie in het Vondelpark te
Amsterdam op zaterdag 8 december 1984,12.00 uur.
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1) Tenzij andere rubriccring vcreist.
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Kechts Jongeren
Contact 176222
OPROEP
VOOR DEELNAME AAN DE PROTESTERS OP 8 DECEMBER 1984
MET ALS DOEL HET AAN DE KAAK STELLEN VAN MET DISCRIMINERENDE BELE1D VAN HET GEMEENTEBESTRTR VAN
AMSTERDAM, DAT DOOR HET OPRJCHTEN VAN EEN WALGELIJK
MONUMENT IN HET VONDELPARK VOORVENDT, DAT ETNISCHE
MINDERHEDEN DOOR ONS NEDERLANDERS MISHANDELD WORDEN.
HET OMGEKEERDE IS ECHTER EEN DAGELIJKS FEIT.
NEDERLANDERS ZIJN VEELVULDIG HET SLACHTOFFER VAN DE
MENSONTERENDE PRAKTTJKEN VAN DE ETNISCHE MTMDF.RHEDEN.

1 U

i TOON UW NEDKRI.AWDSE V01.KSAARD. VEHZAMEI.EN ZATERDAG
| 8 DECEMBER 198^ 12.00 UUR BJJ HKT MONUMENT VAN VONDEL
j IN tiET VOVDELPARK»

HET RECHTS JONGKRKN CONTACT TS EEN S
VSRBAND VAN RKCHTS-HAD1CATJE JOMGER
WAARONDKRJ

NJF
JFN
STRIJDBAHK JONGL* CEL'ZEN
en andere tnilitante j-echtse
organ!saties.
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Betreft: Verspreiden van pamfletten3o*or leden van het JFN.
van
Op zaterdag 1 dec ember 1984t omstreeks 14.4-5 uur werd in de binnenstad Del
door ongeveer 13 jongens pamfletten verspreid.De pamfletten war en voorzien
van tekst met als kop "Solidariteit met blank zuid-afrika". en waren afkomstig van het jongeren front nederland, postbus 962-2501 CZ Den Haag.
In de groep gongens bevond zich o.a.de bekende ^Ton H
uit den Haag.
Hij en nog vier andere jongens verlieten de groep en gingen naar de West
Vest te Delft waar H
met nog twee jongens op de tram naar den Haag
stapten.De andere twee knapen liepen naar het NS station en vertrokken
met de trein naar Rotterdan C.S.Er is niet gezien dat H<
en de ander
vier jongens pamfletten verspreiden. Even later werd door een surveillance
eenheid de nog overgebleven jongelui aangesproken met het verzoek de inhoud van het pamflet te mogen lezen«Nadat de politie had medegedeeld dat
de tekst van het pamflet op zijn minst tendensieus was en dat de verspreiding gestaakt moe«t worden wilden de jongens verder op het bureau van politie discusieren.
In overleg met de Officier van Justitie mr.
werd besloten procesverbaal op te maken ter zake: overtreding van art.137 Wetboek van S tbrafre
De overgebleven pamf let ten^^egggeer 2003 stuka) werd en inbeslaggenomeh.
De inmiddels aangehouden jongens gaven op te zijn genaamd:

behorende bij nummer:

B11e 463/84

Tijdens het verhoor verklaarden zij alien lid te zijn ran net Jengere
den
Front Nederland.Sommigen had geen idee wat de tekst op het pamflet
i phi eld • Zij vonden dat ook niet belangrijk.
M
verklaarde dat hi;j voorzitter was van het JM en dat hij de
tekst op het pamflet niet strafbaar vond.Hij vertelde dat de tekst
was gecontroleerd door twee juristen die volgens hem zeer kundig wa»
ren.Het komt regelmatig voor dat de politic de verspreiders oppakt
maar steeds blijkt dat na overleg met de Justitie niets strafbaars
wordt gedaan aldus Ml
.Verder vertelde hij dat de pamfletten
in Belgie worden gedrukt(Charlelois)Hij gaat de pamfletten altijd
zelf met zijn auto halen«Dez« pamfletten had hij ongeveer 3 weken in
zijn bezit en waren opgesl^en in het pand Torenstraat 160 te den
Na verhoor en voorgeleiding zijn de jongens heengezonden'.
einde

1762612

SOLIDARITEIT MET
BLANK ZUID-AFRIKA
Al tientallen jaren worden onze blanke breeders in Zuid-Afrika door de
Nederlandse pers en partiJen geheel ten onrechte aangevallen en belasterd.
Met name de laatste tijd mag dit land zoals geen ander zich in toenemende mate' verheugen1 in de bijzondere belangstelling van onze vaderlandse media. Men gaat daarbij niet al te zachtzinnig en objectief te werk.
Onzinnige en loze kreten zoals politiestaat, racisme, machtsongelijkheid,
onderdrukking, achterstelling, uitbuiting en blanke superioriteitswaarzin worden in de mond genomen. Be meeste journalisten kunnen het niet
nalaten om het zegerijke apartheidsbeleid van de Zuid-Afrikaanse regering
totaal af te kraken. Uitgaande van de in Nederland heersende situatie is
het maar al te gemakkelijk om de blanken van Zuid-Afrika voortdurend aan
te vallen en op de vingers te tikken.
In dit land acht men het nog steeds nodig het apartheidsbeleid te bekritiseren. In plaats van zich met zijn eigen zaken te bemoeien vindt de
regering nog altijd de gelegenheid het vermanende vingertje in de richting van Zuid-Afrika te blijven wijzen. Vele Nederlandse politic! hebben
geen oog meer voor de hier heersende wantoestanden en proberen de aandacht van de binnenlandse problemen af te leiden door een georganiseerde
laster-campagne tegen Zuid-Afrika te ondersteunen, voornamelijk aangemoedigd door drammerige en luidruchtige linkse dwazen en andere wereldverbeteraars. Hiervoor laten parlementariSrs zich gewillig misbruiken
door duistere linkse krachten.
Jaloezie zal wel de voornaamste beweegreden zijn om aan dit opgevoerde
spektakel deel te nemen.
In tegenstelling tot ons land heeft Zuid-Afrika zelf zijn zaakjes netjes
in de hand, hetgeen niet gezegd kan worden van de meeste Afrikaanse staten. Dat het land zijn zwarte medeburgers de beste levensvoorwaarden en
garantiee van het hele continent biedt, daar wordt door onze Tweede Kamerleden aan voorbij gegaan. Ons land steunt direct en indirect de zich
verzetstrijders noemende criminelen van de SWAPO en het ANC. De talloze
anti-apartheid comite*8 die de subversieve en misdadige aeties van zwarte
terroristenbewegingen ondersteunen strijken jaarlijks grot* bedragen aan
subsidies op. Het wordt eens eindelijk tijd dat voor dergelijke actiegroepen de subsidie-kraan wordt dichtgedraaid. Slechts door deze gelden
kunnen zij zich staande houden.

FRONT NEDERLAND

w jongerentront
|| wfeer actief 2.

Zoetermeer — Voor de tweede
I maa}
in korte tijd zijn jwterdtfmiridag leden van het JonNederland «ctief
I ~ - ~ Front
in Zoetermeer. Ze
i 1

_ pamfletten uit, waarin
went'gBpleit voor solidaritelt
met de blanken in Zuid-Afri[&Uu#*\: ka.
Periodiek:
VoorhUgangers waarschuwden
surveilterende agenten, maar
die kehden de betrokkenen
nlet meer achterhalen. In somniige wiiken zijn ook pamfletten in <» brieveftbus gestopt.
Vokens de pamfletten heeft
A. .r. \.~i r. <
Ztuq-^Afrika zijn zaakjes met
het apartheidsbeleid netjes
voor elkaar'.
CIRCULATIE
Het Jongerenfront was eerder
deze maand op dezelfde plaats
dag- actief tijdens de intocht van
Niet langer houden dan
Sinterklaas. Ook toen werden
Volgena geadressee raclstische pamfletten uitgeGEZIEN
deeld. De recherche heeft de
AAN
nog tk. aan
dat ! par.
zaak in ondenoek.

V

P*B

Aantekenlngen:

y>

100 B 06

