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Betreft: JFN

Hierbij doe ik U toekomen een exemplaar, van de door het "JFN"
in een oplage van enkele honderden in Hilversum in het zogenaamde
"Zeeheldenkwartier" verspreide pamfletten.
De verspreiding heeft plaatsgevonden op woensdag 13 februari 19&5,
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NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS
In het verleden hebben de grote partijen de bevolking nooit geraadpleegd omtrent
het binnenhalen van honderdduizenden vreemdelingen. Brger nog, zij vensen hun
fouten niet in te zien en dringen ons een multi-raciale samenleving op, lets
waar de meeste Nederlanders nooit om hebben gevraagd. Ondanks de enorme werkloosheid, waaraan vooral jongeren ten prooi vallen en een ontstellende woningnood komen jaarlijks nog steeds duizenden buitenlanders ons land binnen, al dan
niet le«raal. Hierin lijkt binnenkort geen verandering te zullen komen. waardoor
Nederland steeds ovcrvoller 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 poaitieve discriminatie. Vij vinden het ronduit
raoiatisch. Bit verlaagd ons tot tweederange 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 gevangen gezet. Ben duidelijk voorbeeld van justitiSle willekeur weIke de autoriteiten aanwenden tegenover bezorgde vaderlanders.
Eet 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. Kortom.. methodes welke
sedert veertig jaar achter het ijzeren gordijn in zwang zijn.

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:
J)

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

2)

Het buiten working stellen van de beruchte Anti-Discriminatie Vetgeving 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

NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS
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Betreft: verspreiding van panfletten "Comite Islamieten en Nederland"
Op 9, 10 en 11 februari 1985» werden in diverse wJjken van Den Haag,
pamfletten verspreid namens het "Comite Islamieten en Nederland".
In deze, kennelijk als provocatie bedoelde pamfletten, worden
wettelijke maatregelen geest tegen honden en hun bezitters met
betrekking tot het loslopen en uitlaten van honden. (Hjl. I )
Een en ander he eft bij veel bewoners de nodige onrust veroorzaakt.
Na een ingesteld onderzoek blijkt het "Comite Islamieten en Nederland",
niet te bestaan, hetgeen bevestigd werd door de IMkN van de moskee
aan de Stationsweg alhier. Deze verklaarde tevens dat bedoeld pamflet
niet van Islamieten afkomstig is. Hy veronderstelde dat de inhoud van
het pamflet bedoeld is om de Islamitftehe gemeenschap in een kwaad
daglicht te stellen. Een soortgelijke verklaring werd ook gegeven door
een woordvoerder van het "Moslim Informatie Centrum" aan de Beeklaan
alhier.
De in het pamflet gebruikte "atijl" heeft onmiskenbare gelijkenis
met pamfletten welke in het verleden door het "Jongeren Front Nederlanc
zijn verspreid.
Vernomen werd dat ook bedoeld pamflet afkomstig is van het
"Jongeren Front Nederland" welke organisatie, zoals bekend, verwant is
aan de "Nederlandse Vola Unie".
Ondanks publikatie's in diverse plaatselojke dagbladen, werd geen
enkele inlichting ontvangen van mensen die aanwijzingen konden geven
omtrent de herkomst van de pamfletten of de bezorgers daarvan.
Het onderzoek in deze zal worden voortgezet en zonodig by vervolgrapport worden gerelateerd.
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Sedert enige jaren is in Nederland nu ook het tij ten goedo gekeerd.
Br wonen vale mensen ran rersohillende nationaliteiten en oulturen
van oTer de gehele were Id. De aeeate Tan V sijn Hederlander Tan geboorte, maar er zijn ook aenaen wier wieg niet in het koude Holland
heeft geataan maar in het Terse Turkije of Marokko. Het sanen wonen
en werken gaat prima tuaaen once oulturen. In fabrieken en op werren
werken de Nederlandera Tan veraohillende komaf hand tn hand OB ons
Hederland groot en aterk te oaken na de crisis die ona land heeft getroffen. In deze a tad vonen wij met plezier naaat elkaar en apelen
once kinderen broederlijk aamen 09 •peelplaatsen en Telden.
Tooh geeft de uitoefenlng Tan one geloof nog enige probleaen net de
Mederlandera Tan ge boorte* TJ veet jdat wij nou eenmaal een ander geloof hebben ala U en dat on* geloof ons andere Terpllbhtingen oplegt
dan Uw geloof U. Wij aogen geen vleea eten of behandelen Tan dieren
die onrein zijn. Dit zijn onder andere Tarkena. Ook Bag TarKensTleea
niet in dezelfde rui»te liggen ala Tlees dat wij eten. Voor dit probleea is er gelukkig een oploaaing aan het komen. Steeds ««er komen
er a lager i Jen en vinkels die geen .onreine produoten Terkopan of in
Toorraad hebben. Dos daar hoeTen ylj ona geen sorgwn ae«r orer te
maken.
Wij zitten eohter mat een Teel groter problem an dat is naaelijk een
beeat dat veel te Teel in dit land Toorkoat, de Nhois*hond. Dit boost
is Tolgena ona heilige sohrift een. seer onrein dier dat niot sjot ons
in aanraking mag konen of te dioht in on«e buurt Bag sijn. Dooh hior
kunnen wij in deso a tad niot oaheen. Oreral waar jo looptt sio jo loslopende honden on aonson net hondfn. Zorool dat wij tolkons woor Tan
de stoop moeton wijkon o« niot to dioht bij dose boosten in do buort
te koaen. Wij rinden dat wij het tooht hebbon coals olko Xederlandor
oa ona geloof uit te oofenen on jdaaroa Toexon jfH_do*JL ^^tfljta. MJIj f^Bty
dat de wet zodanig wordt veranderd, dat de onderstaande punten wordon
uitgOToerds
1) Hondon die loalopon met of Bonder halaband wordon gorangon on in een
aaiel pijnlooa afgemaakt.
2) Hondonbezittera mogon hun bond alloon nog uitlaton tusaen 23.00 uur
en 7.00 uur, terwijl zij verplicht sijn de uitworpsolon direct op to
ruimon. Orertredera Tan deze teraijn mooten wordon gestraft mot eon
f linke boeto on TorbeurdTerklaring Tan hun bond, die dan ook wordt
afgemaakt in eon aaiel.
?) Hondonbezittora mogon niot met hun bond langa moskeeen of andere gebouwen lopon die beatemd zijn voor de uitoefoning Tan ona geloof.
Indien TJ workelijk roapect hooft voor ona geloof, dan suit V do ondorataando atrook naar de Burgemooater en Vothoudora aturen Tan Uw gomeente om onze actio kraoht bij te zetten. Vij mooten aamen leTon, samon
werken, maar ook moot ieder zijn geloof uit kunnen oofenen.
Coaite* lalamioton & Nodorland
Ondergotekondo t
Adrea
:
Voonplaata
:
Ja, ook ik ben Tan mening, dat het Gomite* lalaaieten & Noderland golijk
heeft dat loalopende honden pijnlooa aoeten worden afgemaakt. Hondenbozittera hun hond alleen nog maar uitlaten tuaaon 23*00 uur en 7*00 uur
en oTertredera Tan deze teraijn moeten wordon gestraft met oen flinke
boete en verbeurdverklarlng Tan hun hond, die dan wordt afgemaakt. Eondenbezittera hun hond niot meer mogen uitlaten langa moakeefo.
Handtekening t

De honden van de Haagse statibnsbuurt
„
Veneee.
In bet

Hier
Hter «n
en dur
deer let*
iete dichtgemetidd In
in nehBMten.w«enn«ewllBletln»enr». ait een Marakkaaaee defter
efweehangvendedoop.Maarvoorde
net nog een levendige buurt ErzUn
hovderTnel hendanhndtten rimdi nogwinkel«,eneenitl«etiemetTurkatoanaakt; dat-de tfld
waarop men een bond mag uttlaten
beperkt wordt tot de nacbteSjke urea;
en det bet verboden wordt om met een.
bond in de bunrt van een moakeete genoneop.Devolgendekeer.
•Milan^dteaTfoada. op dTdoep
aegt bet bewo- voor de moekee. Den griooft iederaen
cndertekend met ,,Comlt* IsUmleten
det de buttenlandendat gedaan heben Nedenand". In fact ponulet wordt flet
toean.
_
len."
OB
.mutawekn
tegen
oonut
t*
etetucn
en
HMUMOI
toflra
Door PET HOENS
de hondtn de buurt. ,,Overal weer dkaar op te hitaan. Dat Conn* fit
In bet Huvgeneparic joopt een vrouw
De lUttcomrllk: een itediveniiwi- Je knot lie Je honden. Volgen* oue mleten en Nederland beataat heVmaal hear imniye ult te laten. ja, itrnlr aan
winCrtMiutt In de Hue* bfainenfted. heUlfle fehrlft xljn hondtn zeer onnl- met" Woenedag venpnidde bet be- de UJn. Het It duiddtjk dat ae niet de
eante keer over de ,
woneneomit* een teganpanflet
prut ,ft ie bier c
Ondertueeen ie de bunrt In rep en aengerieht door dat punnet S
mer. De graentenviouw: .Ret le bet meneen denken det bun bondje » kan
geepnk van de dag. Hear ik but meer
met over uit boor. Het djn euamael
lueachien le bet wd een etuk van
klanten van me, ook de buttenlen- een of endere bende die tegen de
de)c*.H
:
bunenlenden ie. Het ii wd raar aUePe dager meent te weten det ,.wlj
bier ellffmed tegen bultenbnden
Reie dtagenT Het pemflet riekt m dk
djn." Hlj twl|2dt geen moment. Het gevel new vnemddlngenbtet
gmieakt pemflet ii van idemizten
efltometlg. Punt ult
Qndenoek

..__•_

•

Niet van on*

Strut in do Haage» stntonitauurt

In een bulakamerechtlge kotflebar
•" <r~T "«"*fc**"~ ^e^fi «r
erten. De onbekende beneker
ne zijn. eente vreoen wet echterdochttg eengeeteerd. Br volgt een
korte bere«dd«glag In rep lurokkwni, weerU] een peer keer bet
wooed ..CentnunperUr te ventean l».
Teodotte krijgt de bezoeker tbee en
entwoord.
t pemflet kan hdemaal niet door
ida Men geaebnven djn. Wlj nebBen bekd •••* hondtn. in Itarokko hebben ook ved meneen een bond.
We zuUen nooit zeggen det honden
afgemaakt moeten worden. Volgene de
Koran mogen we nog niet eene een
mug doden." Een peer deuten verder

Inmldddi le de poUUe een onderzoek begoanen. Hen wil de berknmci
ven bet pemOet eehterhden. Det te
diingend nodig ook. Went de bourt
meekt rich lorgen. Er zijn meneen die
xcU» niet zeggen te ecbramen det ie
met bun bonden de modne bmnenrnen. Afrel In yullniKekken bUJkt
Uer en deer ook te worden venemdd.
Een »petWe" circuleert detdebuitenlendernne«r,,de buurt idtmoetcn."
Tot duner bledt elleen bet bewoj
neneomite tegenwlclit Shem ven bet
wooncomite: ^Je begmt er at weudg
tegen. De meeete meneen gdoven gewoon wet er in zo'n pemflet fteet. Ale
je den bebt uitgdegdhoebet in dkeerzit, WOT* er gezegd: meer K moeten
wel ven mijn bond efhUjven. Ved
meneen doorzien bet niet."

M11REHHOP 12-2-' 85
POLITIE STELT ONDERZOEK IN
PAMFLET:"MAAK LOSLOPEHDE HONDHIAP"
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Pamflet: ,,Maak Ibslopende honderi aP.
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DEN HAAG — Mogelijk een provocerende actie van Ifoden die Umteten
proberen zwart te maken. Dat is de reectie van towel de Haagse polHte, de
• Gemeente Den Haag alsook net Regionaal Centrum Bultenlanders (RCB)op
' een pamflet. dat zondag hud aan mite in de Haagse Statfombuurt to verspreid en daar hij bewonen grate verontwaardiging heeft gewekt.' In het
pamflet *erd er onder meet yoor gepleit alle louopntde booden af te maken. Dlt, omdat honden voor Islamleten onreine dieren touden. irjn. 'Mensen, die net met de voorgestdde maatregelen eens z^n, wotden aangetpoord
een antwoordstrookje in te vuUen, te ondertekenen en dat naar B en W te =
sturen. Er is bij de gemeente nog niet een strookie btnnengekonien. Het,
pamflet, dat overigens alleen in bet genoemde stadsdeel van Den Haag to-,
gesignaleerd. werd ondertekend met HComite lalamieten & Nederland". een
organisatie waarvan zowel de potitie en de gemeente als bet RGB nog nooit
hebben gehoord en waarvan gevoeglijk mag worden aangenomen oat die
niet bestaat. De politic stelt een onderaoek in naar de herkomst van bet .
pamflet Het bestuur van de Moskee aan de Statlonsweg heeit. co to bunid< I
dels al duidelijk geworden, volstrekt niets met de ^ctie" te maken.
\ *
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formatfe Centrom aan de <j**fcl**T* neeft
gisteravond op veraoek van Iwui'lLewouers
op een vergadering van de Bewoners Organisatie SchUdermrijk (BOS) oitgelegd dat
bet pamflet ' tiet afkomstig kan aqn van Isniets tegen
bonden. Ze stiUen xt bij voorkenr niet in
huis bebben, .maar tegen bonden op straat
nebben moslims nelemaal geen benmar. Dit
isiduideliik een hetie". *egt UJ. Omk bet Eegtonaal Centrnm Bnitenlanden <n organisaties van Islamieten spreken over 'een beel
gevaarlijke brieT.
VoordeBOSwashet
aldaideliJkte
dfeniet-goed
niaken te bebben met
"te
bu bttn jVei'stand sijn on.
•ehrijyen'. maar vond bet

De poUtie stelt een ondenoek in naar een
pamflet dat de afgelopen dagen is verapreid
in de Stationsbuurt. de Sehilderswijk en
Transvaal en dat is bedoeM als provoeerende actie tegen islamleten. Het pamflet roept
op tot actie tegen bonden (omdat die onrein
xonden ziin) en is ondertekend door een niet
bestaand 'Comit* Islamieten & Nederland'.
Het pamflet heeft grote beroering onder de
bewoners teweeg eebraeht Volgcns een
voordvoerder van de politic is betmoeilijk
strafrechtelijk lets tegen bet pamflet >te ondernemen, 'maar we willen
ten maken door
wie bier acfater aif.
Een vertegenwoordiger van bet Moslim In- tormatfe Centrum

burgemeester
'-' -<^^»~over pamflet
Links Den Haaft en de' PvdA
hebben
burgemeester " -.'F.
Scbols gevraagd jds voonttter
van de Comousne Aanpak.Racisme en JXduiminalte v op
korte teamjn ew reattiete-gfrvei ep *;
paoifletten
ir^^— wordt
leggea.
.
k^Td door een, iiiel
C«aite Islainietjn en
land. »De brief Jtan worden
betcbeuwd ate een bewittte cogitig otn tnensen uit vertroilfende culturen tegen elkaar op
te zetten. Tal van mensen bebben niet in de gaten dat het
om een provocatie gaat, wat al
heeft geleid tot heftige reacties
in de wijken waar het pamflet
in de bus is gettopt", zegt Jeanine Molier van Links: Den
Haag, mede namens fraetievoorzitter C. Martini van de
PvdA. Zedenken aan een verklaring van; de burgemeester
in buurtkranten- of Tiuia-aanhuis-bladen. .
••
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Tamfletten
zijn vals'
op valas r
' '
' door
die vawrit Iran
rijn. een
•raarin hi}
Imli er CM atteai maakt
htofferteiiin
een kwaUJke

schnjft cut
heft pMiflrt niets te maken
jawt de cetneente, naar
Is van eea perf"*P *>» Waunieten
tinuid cugUdit wU
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Betreft: AKTIES JONGEEEKPRONT KEDERLAKD.

Op zaterdag 6 april 1985 heeft een groep jongeren (ca.15 pers.) in
het centrum van Leiden gestencilde pamfletten uitgereikt aan winkelende mensen.De pamfletten beoogden in woord en "beeld eerherstel
voor Anton Mussert (zie bijlage).
Voorts is op zaterdag 6 april 1985 tussen 14.4-5-en 17,00 uur vanuit
een bekend PSP-pand aan de Lange Mare 5?a te Leiden,een rode vlag
met een wit PSP-teken ontvreemd.De vlag was aangebracht achter de
brievenbus van de toegangsdeur en kon door handreiking door de brievenbus worden weggenomen.Als vergoeding van de geleden schade werden enige pamfietten van bovenaangehaalde strekking in de brievenbus gedeponeerd.
Op dinsdag 9 april 1985 is vanwege de PSP aangifte diefstal vlag
gedaan bij de gemeentepolitie Leiden.
Op dinsdag 9 april 1985 omstreeks 14.30 uur bericht telefonisch een
onbekend gebleven man aan de meldkamer van de gemeentepolitie Leiden ,dat een groep jongeren (1o-tot 15 pers.) opcfe Haarlemmerstraat
en de Hooglandse Kerkgracht te Leiden pamfletten uitdeelt aan voorbijgangers.Een direct uitgezonden surveillance-eenheid trof op de
vermelde lokaties niemand meer aan.
Op woensdag 10 april 1985 vervoegde zich aan het bureau van politie
een medewerkster van'de linkse boekhandel Manifest,gevestigd te
Leiden,Hooglandse Kerkgracht.Zjj deponeerde aan het bureau een pamflet
zoals eerder was uitgereikt aan voorbijgangers.Uit haar relaas blijkt
dat op dinsdag 9 april 1985 een groep jongeren (1J pers.) in de leeftijd van 14—tot 18 jaar,een kort bezoek aan Manifest had gebracht,
waarbij 7 jongeren van de groep buiten bleven en 6 jongeren in de boelshandel een discussie aangingen met de aanwezigen.Vanuit de groep
jongeren bracht men de volgende stellingen naar voren: Nederland
is 40 jaren geleden in het geheel niet bevrijd en De Joden zijn in de
oorlog niet omgebracht.
Het gedrag van de groep wordt omschreven als kwetsend.Ook daar liet
men pamfletten "Mussert" achter.Voorts is vernomen dat het Jongeren
Front Nederland voornemens is op zondag 5 mei 1985 op de grotere
stations van de Nederlandse Spoorwegen aktie te gaan voeren d.m.v.
uitreiking fascistische/racistische getinte vlugschriften.

einde.
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EERHERSTEL VOOR
ANTON MUSSERT!

Op 7 nei 1946 werd na een achijnprocea op de Vaalsdorpervlakte te
Seheveningen (Den Haag) door een executiepeloton gefuailleerd
ir. Anton Adriaan Huaaert, de leider van de MSB. Een zwarte dag in
de geachiedenia van Nederland.
Jarenlang is deze atrijder voor het velsijn en de toekoaat van one volk
verguisd en zijn nagedaohtenia besmeurd. Be overtuigingakraeht van »ijn
peraoonlijkheid ie eohter zo groot, dat in de zestiger jaren een antiMussertfilm, zelfs na inderhaast aangebraohte veranderingen, veeleer een
pro-Haasertfilm bleek te zijn.
Musaert stak met kop en aohoudera uit boven cijn politieke tegenstanders
in het vooroorlogse Nederland. Elke vergelijking aet de armaalige oreaturen die na de politieke macht in ona land in handen hebben, sou een
belediging zijn van zijn nagedachtenia. Een kerel uit e'e'n atuk kan en
nag niet worden vergeleken met dergelijke aiaerabele figuren.
Muaaert zette zich met geheel zijn sterke persoonlijkheid in voor de
veatiging van een beter Nederland. Helaaa hebben de oaatandigheden voor
hea op tragiaohe wijze verhinderd, dat hij cijn doel kon bereiken, hetgeen een ramp voor one volk betekende.
Het wordt veertig jaar na de oorlog de hoogate tijd, dat deze man in
de ware zin des woords eerheratel verkrijgt en de hedendaagse jeugd
ten voorbeeld vordt geateld, hoe een politicua dient te zijn:
OPRBCHT EH TROUV AAM ZIJN EIGEN VOLK

•TWEET AAIIT'ELIJKS TirLLl-TTTir VOC? COITA^r-O $$
liO.I

I

VOOR INFO: ebtoin

JFN - ROTTERDAM
F 0 BOX 3258
3003 AG
NEDERLANO

DIE-

3este

Voor jullie ligt het eerste nummer van <5e "Phoenix", het tweemaandelijks
bulletin voor COKKANEO 88 leden.
,
COKKANDO 88 is ten eerste opgericht OB als Jonceren Front flederland I \S
ordedienst te fungeren. tfaar tevens is COKTANDO 88 voor mensen die l/o(
lOOtf Volksnationalist zijn,goed op de hoogte zijn van de Nationaal f
Socialistische geschiedenis en die zich in willen zetten voor de |
Volksnationalistische zaak, het JFN en zijn kaneraden.
Vij vinden dat het nu uit moet zijn mot communictische en zionistische
terreur. tfij zijn van meninp dat het voortaan ooc om oog, tand om tand
roet vorden. Bus vordt er in fle toelcorert een von onze karercden
aar.gevallen dan zullen er ccpante maatrenelen volcen tecen or.ze
terenstar.ders.
Varnecr alien ontrouw vorden, dan bli^ver. wij trouw.

boatuur connaHdo 88

ZIONISME IS MOORD
ijicr.3 Jo l-atats v/ook van Au^uctus *i;.-5;4 Jo Jon zich opniiiuvj tv:oo !.'-:Vi.lJon voor VLIP.
urjr:licoh " hcldoncion ". Hot oorcte ^val docd ::ich voor in Jo T;o/:>:v. ValJci ir. Lit.non.
j.ir cor.'bar.:oorlyr/Isniuliticjho /;'jvc'jhlsfcc'.:.-i«nv:oriXjrj cc-n :ii ;-i,V'jr,ii,-;i.j! Liba:i_-oi- ;crr.
njcr do vole (jcbcabanlo-jrrio c:i vcmiutijtic jjcboutvon be-voni sich c!o pl^-.tcclij/.o
-va.'v-cr.ic, hot(rccn ro-ultcordo in c-r.-n .;^oo^ a^ntal --iodcr. en ifo-.von^i;"..
OZG arrival, 06" in ocn lan£;c r-o:-ks, ic hot Jir<i=to r^culta^t van ac Ii:n.tcli.';ch'j politick
j clocn en laton zoals hot tic Ii;nolieton uitko.Tt. L-» Isi-aelics bc:;iba.i\icivn
jn tctc-itardsord dient te v/ordcr. en vcmoonien icilcroon die 2ij uit do wot C'ifJi
-i*""en hebbcn. Ha do alachtpartij verkondicde eon Icraclitische vcrclapGovcr op bcnbasti:ho toon cat " allo vlioctuigcn voilit op hun bacis naren tcruccc^ccrd ".
?en wonder bij eon overval op cor. onvcrdctlicd dorp J
In feito hadden da Israelisehe vliejtui^on aecr kano door cigcn vuur nccrgchaalc! te
^rden dan door do Libancoe booron. Vol^ons oen opsienbarand Ar.orikaans rayport io 2055
in de Isr»«licche verliozen too to schrijven aan.... de Israeliec zolf. i)it hoce percen•Ce oan zelf-toocobrachte verliozon plaotat do Israoliccho etrijdkrachton op de zelfde
als de etrijdkrachten van A:.vjrika en

^ oiciober 1946 blijfl cen der donkerJe tfagen uil onze modeme geschiejenis. Van November '45 lot Seplem-

»cr '46 had in Nurnberg cen proces
tlaajs. dal in al zijn facetten een aanluiiing was van hel beg rip rcchtziiting
til zogenaarnde proces was zo grotesk
at hel alleen maar lachwekkend zou
ijn. moest net niet zo'n indroeve en
crdragende gevolgen naslcpen.
is oevolg van dil monsterproces werd
p 16 Okiober '46 een van de grootste

gruwclpropaganda nodig Hct is prccics dil nevenverschijnsel van de
"Nurnbergcr Proccssen" dat dc kanker dcr hypoknsio over dc ganse westerse wereld heclt verspreid.
De bolsjcvisten hebben cr gcen ogenblik aan gcdacht om nun eigcn volk
met dil gif te injekteren. Des lo vtijtiger
hebben zij eraan meegewerki om hel
Weslen zijn natuurlijke wecrbaarhcid
te doen verliczen.

De groteske hypokrisie van Niirnbcrg
word! ovcrgcdragen op de komodiantenbarak. ook wel UNO genaamd. De
e weerioze slachtoffers van dit
Amerikanen. allijd al zeer gevoelig
roces. de overwonnen militaire en
voor bluf en wereldverbcterarij. nog
laalkundige leiders van het verslagen
hclema.il ondcr de hypnosc van
fiise R'|k werden op smadelijkc xvijze
Roosevells One World' -theone. wa'.•ot de dood met de sliop omgeren cr als rje kippcn b>j om .n New
•4cM Zelfs de junsten van Julius
York deze UNO te stichten Arwnnke-'
i-..ii hcbben zich loen omgckeord in
lijk was dcze UNO cen Amenk.-inns in,• I'omL-inse tombe
strument ors» met de noJiye l-ypokrisic
i- yocos ontstaan in een flronkcnhel hoofddonl van de Iwcedc wcreld;.^-roes tussen de toenmaiige 819
oorlog slsnon te verwc^enhjkon. nai-i-t- (icr hennnermg. \v>n! zc Zip
mclijk Engcland van zijn Koiomcn le
.i-.asi vorgeien Roosevelt Staim
beroven en zc zel> in te paimcn zij het
i il>jf.hiil| is een k.inkc- qc.vjro'cn dan als tJollai-kolonien
:i:''irsn net Westen clrcio.' ?c^ -jidei
De belacr.elijkste tnconon nopens ras. l.n
senleer. nat'onalismc. eer en fatsoen
werden door een hoop geengagocrde
BANKER.
pro's de v/cr^ld mgestuurd en Coor dc
/~ ..«mtn van .dit zifktevc'schijnsci
UNO to! dcgma verneven De t:ar.ke
,...r, ret-as geU?g3 lijclcns tic oorman ovc.' heol de wereld krecg cen
:--..i'en De zogen;iarrKic r>syciolog<ware hersenspoeling. "VVEG MET ONS"
,• • oO''ogivoermg leidde or too om
15 sedendien de slogan waarmee
r-i.mcni rnel de waarheiJ een loopecuwcn konslruktief werk oncjedaan
s' nemen In hel gcnl!ieerdc kanp
xvordt qe-r.nakt. Dc- waar'jeeld'-n die
••• iM S.QOI oorlogsvocring g-janhot Proces »r. Niirnbcrg moestrn ;ian.^- vo'mcn a3n. lcdr*reei wist dai
vaardbaar makcn. tot cldcieie leer der
•: M.cr mmslens om grove overdnjUNO-altaren vcrhcven. hebben cr loe
".cc-n gmg. maar naargclang hct
geleid dat het Brilse Impcnum van de
•~.r> wanrin men zich bevond crg^rde
kanrt verdwnnen is. Wa! center oor•'i /icn dood aan doze lougcnkamspronkclijk alleen maar bedocld was
irics o' men genoot er van.
om er cen dapper sirijdende vijand. lativzc almosleer kon men een proces
ter een concurerende bondgenoot
.-men wnarbij de winnaars rcchtcrs
mce uit te schakelen. bleek een git te
de reeds weerlcze vernezcrs de
zijn dat geen haft maakte voor de corigeklaagden waren. De mit;atoren
spronkeltfke bereiders. Deze kanker
'en ook op voorhand gcen twijfei
grcep om de ganse wereld. Vandaaq is
i do alioop van di> proces.
hct de normale en fatsoenlijke mens
i echter een ganse wereld. loch
die buiten de wet staal. HU IS DE ABvwcgend bevolkt met redetijke
NORMALE
nsen. dit spelletje te laten meespeDe kanker van Nurnberg heeft heel de
< was er nog heel wat hypokrisie en
:hu'kenstreken der geschiedenis vol-

Westerse wereld in zijn greep. Het is
de hypokrisie van Nurnberg die Amerika lot zijn vernederend avontuur in
Vietnam heed qedreven. DezeKde kanker brcngl bij ons de jeugd op straat
legcn 2uid-Afrika. DezeKde kanker
leidt er toe dat niemand.durti luidop te
zeggen : gaslarbeiders naar huis !
Nochtans. de meerderheid der mensen
in de ganse blanke wereld weten in
nun hart dat zij dagelijks bij de neus
genomen worden. Binnenskamcrs
durven zij het nog wel zeggen. maar
daarbuilen drukt de kanker reeds zo
sterk dat men liever niet opvalt en hcl
hoofd buigt voor de hypokrisie.
In Amenka zag ik onlangs een slogan :
WHITE MAN. WAKE UP ! Het is hoog
iiid1
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'rfesten. Uit Amerika kort veel craan tcrvi^l er uit Europa veel znivel
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Bijlage(n) :

Bezoek GLIMMERVEFN c.s. aan Rotterdam.

Op zaterdag 4 mei 1985 te 13.50 uur, kotnt bij de politiemeldkamer te Rotterdam, de melding binnen, dat door personeel van de Spoorwegpolitie gezien is, dat GLIMMERVEEN, Johan G. ( 14-11-1928) zich in gezelschap van een 20-tal jongeren in de hal van het Centraal Station te
Rotterdam ophoudt.
Door de verantwoordelijke politie-chef wordt een aantal politiemensen (burger) opdracht gegeven de bewegingen en activiteiten op de
voet te volgen.
Door diverse groepsleden word en plastic tasjes meegevoerd waarir.
zo blijkt later, pamfletten worden meegevoerd. ( pamflet ESRHERSTSL
VOOR ANTON MUS3ERT! . bi.lgevoegd).
De groep begeeft zich via het Kruisplein ( te voet ) richting
Lijnbaan, waar de politiesterkte op dat moment is opgevoerd i.v.m. een
door punkers, middels een pamflet (bijgevoegd) aangekondigde actie teger
het Pausbezoek.
Nabij de "Berenkuil" op de Lijnbaan zijn dan circa 40 punkers
en personen uit het milieu van " De Beweging" uit Rotterdam aanwezig,
die zich ophouden rond een daar aanwezige O.S.L.-stand.
De groep rond GLIMKERVEEN is inmiddels op de Lijnbaan gearriveerd en begint het gewraakte pamflet aan het publiek uit te delen.
Door het publiek wordt woedend gereageerd hetgeen mag blijken
uit het feit, dat de meesten het pamflet weigeren aan te pakken, terwijl
anderen het demonstratief op de grond werpen. Met name worden door
ouderen onder het publiek enige scheldkanonnades geuit.
Het aanwezige geuniformeerde politiepersoneel wordt door een
groot aantal mensen geattendeerd op de aanwezigbeid van de groep GLIMMERVEEN met het uitdrukkelijk verzoek, deze "schoften" uit Rotterdam
te verwijderen.
Omstreeks 15.00 uur k-omt de groep GLIMMERVEEN c.s. op de Lijnbaan in contact met de groep " anti-paus-activisten" waarbi^ de gemoederen hoog oplopen en het tot een grimmige confrontatie dreigt te komen.
Na bestudering van het verspreide pamflet, en gelet op de 4e
mei ( dodenherdenking), wordt door de verantwoordelijke politiechef,
opdracht gegeven over te gaan tot de aanhouding van de groep GLIM?*ERVEEf
c.s., t.z.v. overtreding van artikel 137e Wetboek van Strafrecht.

1) lenzlj andere rubricering vereist.
200A57M
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oproep
otn zaterdag 4 «i een bezoekje bij
de bedrijven te brengen die mee betalen aan het uitje van de paua. Vij
maken ens eigen uitje en maken de bedrijven wet feestelijker voor het
aanstaand paustezoek. Yerhoog de
>estvreugde act pamfletten, verf, ^
spnndoeken, geurtjea en »lles vat
verder nodig ia ore one eigen feeatje to bouwen.
.In rergelijking aet de vijf miljoen
die 1 nan in 4 dagen opmaakt, kosteo
-een paar uurtjes feesten door ona die
bedrijven maar een schijntje.

DE BEDKYVEN
C4A, Bijenkorf, Hema, v. Beewijk,
Kreynborg, HunkemSller, Claudia atrSter, Perry »port, Kijkshop, Bixona,
Rink. Edah,
Veriaaelen 1 uur bij de berenkuil.
onder het li jnbaancentrua.

esi [j
Grote Zirkus van de iKieesi
heden avond optreden van

&

II of het wereldberoemde

Sluimige Knoek-abouts!!! \!
I

* Dus het wachtwoord voor Oud & JonG!! *
£|S|: O P G E P A S T , Allen op post in J
I de Zirkus van de h. Geest H Allo allo H I
I OPiredea m bet wereidberwid Tl» r^k^Kt VM* «««t I

S

1796049

I Glimmerveen krijgt
I verbod op bijwonen
!j van viering
bevriiding.
3(. V'^V "- 4"
i /••/?"
vnk

j

Van onze verslaggever tfiibROTTERDAM — De rechter-com' missaris van de rechtbank in Rotterdam heeft de voormaligc leider van de
1 Volksunie, J. Glimmerveen, en negen
I aanhangers verboden gedurende de ko! mende maand pamfletten te verspreiden. Ook is het hen die maand verboden
zich te bevinden binnen een straal van
een kilometer rond activiteiten van de
bevriidingsherdenking.
j
Na het opleggen van die verboden zijn
>-de tien zaterdagnacht vrjjgelaten. Een
.•Ifde aanhanger is in verzekering ge• stdd, omdat by niet aan de voonvaarj den van de rechter-commissaris wenste
I tevoldoen.De politic had hen'smiddags
j opgepakt wegens ordeverstoring door
| het verspreiden van beledigende pamfletten. De ternujn van een maand is
gesteld, omdat begin juni de.laatste activiteiten rond de bevriiding plaats vinden.
Volgens de Rotterdamse politic reageerden omstanders geschokt op de inhoud van de pamfletten. Uitgerekend op
de dag van de berdenking der gevallenen werd in de pamfletten eerherstel
geeist voor de oud-NSB-leider A. Mussert. De pamfletten waren ondertekend
met Nationaal Jongerenfrom. Het is de
derde keer in twee jaar dat Glimmerveen en zyn aanhangers in Rotterdam
voor onrust zorgen.
Op enkete plaatscn in Rotterdam vonden bewoners zoodagochtend een pamflet in de brievenbus van de Centrum
Democraten, de ' nieuwe groepering
rond het Tweede Kamerlid Janmaat Na
interne ruzies is hij enkele maanden
geleden uit de Centrumpartij gezet

< Oe arrestanten worden op mogelijk wapenbezit gefouilleerd.

Na het 'prijzen'
van Mussert

Glimmerveen
moet zich
rustig houden
Rotterdam — De voormalig
leider van de Volksunie, Joop
Glimmerveen en negen symphatisanten mogen de komende
maand
geen
beledigende
pamfletten verspreiden. De
rechter-commissaris van de
rechtbank in Rotterdam heeft
dit bepaald naar aanleiding
van ordeverstoringen zaterdag
in de Rotterdamse binnenstad,

waar het tiental op de Liinbaan pamfletten verspreidde
waarin oud-NSB-leider Mussert wordt geprezen.
Ook kregen zij het verbod opgelegd zich te bevinden binnen een straal van een kilometer bij activiteiten die te maken hebben met de herdenking van de bevrijding. De
termijn van een maand is gekozen, omdat • begin juni de
laatste herdenkingsbijeenkomsten zijn.
Op deze voorwaarden zijn de
tien zaterdagnacht vrijgelaten.
Een man zit nog vast omdat
hij niet aan de voorwaarden
wenst te voldoen en twee anderen werden eerder vrijgelaten omdat zij niet betrokken
waren bij de acties.

1796049

Glimmerveen en aanhangers aangehouden
• Drte politicmensen in burger
houdcn
drle volgcllngen van Joop
Glimmerveen
aan die fasciatisctie pamfletten versprcldden, op 4 rnel
in het centrum
van
Rotterdam. De
arrestanten
werden later
vrljgelaten.

ROTTERDAM — De fascist
Joop Glimmerveen is op de
da; van de dodenherdenking
in het centrum van Rotterdam
met twaalf van zijn aanhangers opgepakt door de politic.
Glimmerveen en zljn volgelingen venpreldden zaterdagmiddag op het Blnnenwegplein
beledlgende pamfletten, waarin de NSB-leider Mussert "een
groot politicus" wordt genoemd.
Acht van de dertien aangehoudenen — waaronder Glimmerveen — zijn inxntddels op
vrije voeten gesteld onder
voorwaarde dat zlj xlch aanbepaalde regels van de officier
van justitle houden. Een per•oon is voor vljf dagen in verzekerde bewaring gesteld. De
rest is conder voorwaarden
heengesonden.
Een aantal antl-paus-bezoekdemonstranten en oud-strlj-

ders, die zaterdagmlddag het
pamflet in de hand gedrukt
kregen, reageerden ontcet. Ook
het publiek waa woedend. Er
onstond een relletje. De politic,
die snel ter plekke was, nam
de folders in beslag en voerde
Glimmerveen en zijn kornuiten mee naar het bureau.
De politic verzocht de oudstrljders, die met een stand op
het Blnnenwegplein stonden, to
vertrekken. De anti-paus-demonstranten werden evenecna
vermaand weg te gaan.
Op het pamflet staat een
portret van Muasert. met daarnaast een Duitse adelaar en
het teken van het Jongeren
Front Nederland: een kruis
met een cirkel. De rechtszaak,
waarin Mussert ter dood werd
veroordeeld.
wordt
een
"schijnproces" genocmd en de
dag waarop de NSB-lcider
werd gefusilleerd "de zwartste

dag in de Nedcrlandse geschledcnls".
Verder zcgt de folder dat
Mussert met kop en schouder
boven de politic! van xljn tijd
en van nu uitstak. Het pamflet
beslult met de wens van de
fascisten dat Mussert, veertlg
Jaar na de oorlog, eerherstel
toekomt.
De acht aangehoudenen, die
onder voorwaarden werden
vrljgelaten, moeten sJeh de komende maand onthouden van
het versprelden van dergelijke
pamfletten. ZIJ mogen rich
nlet meer BO uitlaten over het
nazireglem. Tenslotte Is hen
verboden tot 8 junl zlch met
meer dan twee leden van het
Jongeren Front Nederland of
vcrgelijkbare organlaaties op
te houden binnen een kilometer van de plek waar herdenkingen In verband met de oorlog worden gehouden.
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r

aantreffen affioh.ee van hot Jongeren Front Nederland.

Op
11 februari 1985 word door personeel van de HZH
Vervoersmaatsohappi j te Haarlem aan het bureau van politic te Tolendam een aantal
affiohes afgeieverd van het Jongeren Front Hederland*
Deze affiohes zijn geoopieerd en als bijlage bijgevoegd*
De affioes waren aaagetroffen op versohillende halteborden te Tolendan*
ZiJ waren hier tussen gesohoven*

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A36M
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VOOR EEN VRIJ NEDERLAND
IN EEN VERENIGD EUROPA !

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG

1796052
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JONGEREN FRONT NEDERLAND
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Vandaag
Afrika
$
• . - *^
- - - "'
Morqen
Europa
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ONTWIKKEUmSHULP
=VERSPILUNG

JONGEREN FRONT Nr •:.••• HLAND

POSTBL'S 962 • 25ttffi2 DEN HAAO
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COMMUNISME
EEN DOODZEKERE ZAAK
JONGEREN FRONT NEDERLAND

1796052

WANTED

Mara & Mao MASSAJONQEREN FRONT NEDERLAND
•*K?

POSTHUS '

"
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Betreft: AKTIES JONGERENFRONT NEDERLAND.

Op zaterdag 8 december 1984 te 14.15 uur werd bekend dat een 7-tal
jongeren van het Jongeren Front Nederland zich ophield in de hal van
het Station van de Nederlandse Spoorwegen te Leiden.De groep had het
plan aan reizigers pamfletten uit te reiken met als onderwerp "Solidariteit met blank Zuid-Afrika" .Kennelijk was dit voornemen uitgelekt en
bleek dat nog v66r de komst van de groep J.F.N. uit Den Haag het Komitee "Leiden tegen Fascisme" zich bevond in genoemde hal.Deze groep bestond uit ca.JO personen.Gezien de gegeven situatie was men uit op een
confrontatie.Door tijdig politie-optreden kon dit worden voorkomen.
Op verzoek en vrijwillig is de groep J.F.N. naar het bureau van politie
te Leiden overgebracht .Aan het bureau was het mogelijk de volgende namen te noteren:

Men gedroeg zich als groep
vrij redelijk en men volgde de gegeven politie-opdrachten stipt op.
Nadien is de groep J.F.N. op de trein gezet naar Den Haag.Later bleek
dat men in de trein pamfletten van gelyke strekking aan passagiers
heeft uitgereikt w.o. een inwoner van Zoetermeer,die op zijn beurt de
burgemeester van Zoetermeer heeft ingelicht.
Op diezelfde dag heeft een medewerker van de Stichting Manifest (linkse boekhandel),gevestigd te Leiden,Hooglandse Kerkgracht 4,namens de
stichting aangifte gedaan bij de gemeentepolitie Leiden t.z.v. het verspreiden/drukken fascistisch propagandamateriaal (o.a. teksten tegen
buitenlanders en Joden - hakenkruizen e.d.) waarop als afzender J.F.N.
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A57B

-2voorkomt
.Enige voorbeelden van fascistisch/racistisch
propagandamateriaal zijn bijgevoegd (zie bijl.B - C - D - E -en G).
Uit de aangifte blijkt dat in de avond-nacht-of vroege ochtenduren
van vrijdag 7 - op zaterdag 8 december 1984 net J.F.N.-materiaal in
de brievenbus van pand Hooglandse Kerkgracht 4 is gedeponeerd.
Het komitS "Leiden tegen Fascisme" - Het Leids Vrije Tjjdscentrtuu en
de Leidse Werkgroep Homosexualiteit deelden op zaterdag 8 december
1984 in Leiden stencilberichten uit waarin stelling werd genomen
tegen de aktiviteiten van het J.P.N. (zie bijl.H).
Op maandag 10 december 1984 verschenen in de plaatselijke pers verslagen van J.P.N»-aktiviteiten op zaterdag 8 december 1984 (zie bijl.
I en J).Sindsdien zijn de J.P.N.-aktiviteiten in Leiden achterwege althans onopgemerkt gebleven tot zaterdag 6 april 1985«0p die dag
blijkt het J.F.N. plotseling weer aktief .Aan u is daarover bericht
onder nr.35326 F,d.d.10 april 1985.

einde.

1798505

SOL.IDARITEIT MET
BLANK ZUID-AFRIKA
Al tientallen jaren worden onze blanke brooders in Zuid-Afrika door da
Nederlandse pers en partijen geheel ten onreohte aangevallen en belasterd.
Met name de laatste tijd nag dit land zoals geen ander zieh in toenemende mate' verheugen* in de bijzondere belangstelling van onze vaderlandae media. Men gaat daarbij niet al te zachtzinnig en objectief te werk.
Onzinnige en loze kreten zoals politiestaat, raoisme, maohtsongelijkheid,
onderdrukking, achterstelling, uitbuiting en blanke superioriteitawaarzin 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 aituatie is
het maar al te gemakkelijk om de blanken van Zuid-Afrika voortdurend aan
te vailen en op de vingere 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 politici hebben
geen oog meer voor de hier heersende wantoestanden en proberen de aandacht van de binnenlandse problemen af te leiden door een georganiseerde
laster-oampagne tegen Zuid-Afrika te ondersteunen, voornamelijk aangemoedigd door drammerige en luidruchtige linkse dwazen en andere wereldverbeteraars. Hiervoor laten parlementarie'rs zich gevillig misbruiken
door duistere linkse krachten.
Jaloezie zal vel de voornaamste beweegreden zijn om aan dit opgevoerde
spektakel deel te nemen.
In tegenstelling tot one land heeft Zuid-Afrika zelf zijn zaakjes netjes
in de hand, hetgeen niet gezegd kan vorden van de meeste Afrikaanse staten. Dat het land zijn zwarte medeburgers de beste levensvoorwaarden en
garanties van het hele continent biedt, daar wordt door onze Tveede Kamerleden aan voorbij gegaan. Ons land steunt direct en indirect de zich
verzetstrijders noemende criminelen van de SVAPO en het ANC. De talloze
anti-apartheid comitls die de subversieve en misdadige aoties van zwarte
terroristenbewegingen ondersteunen atrijken jaarlijks grote bedragen aan
subsidies op. Het wordt eens eindelijk tijd dat voor dergelijke actiegroepen de subsidie-kraan wordt dichtgedraaid. Slechta door deze gelden
kunnen zij zich ataande houden.
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Vandaag wil het Nationaal Jeugdfront in Leiden een aktie voeren.
Het komitee "Leidem tegen Fascisms en het Leids Vrije Tijdscentrum, LWH
Tinden dit ontoelaat feaar. Het Nationaal Jwugdfront is een faseistisehe
trganisatie, die niet thuis kan en mag haren in onze saraenlering.
Wat is het Nationaal Jeugdfront?
Het Nationaal Jeugdfront is de Jongeren prganiaatie van de
Nederlandse Volksunie van Joop Qlimmerveen. Een parti;) die al
door de Amsterdamse rechtbank tot verboden organisatie is verklaard.
Het Nationaal Jeugdfrong (NJJf) en te Nederlandse volksunie (NVU)
zijn beiden openlijk fasciatische organisatiest
- zij vereren Adolf Hitler, prijzen het nationaal socialistic en de SS;
- de NVU ontkent de moord op 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereld
Oorlog ;
- verschillende malen zijn NJF en NVU-leden gesignaleerd met hakenkruisen, werd de Hitlergroet gebracht en 'Sieg Heil* geroepen;
- Muaaert (NSB-leider) wordt 'onze voorman* genoemd, gepleit wordt
voor da vrijlating van oorlogsmisdadiger Hess;
Ze noemen Alinks geepuis, drugsdealers , Surinamers, Antillianent
gastarbeidrars en de handlangers van het internationale zionisme*
'verderfelijke en volksvijandige groeperingen1 waarvoor in Nederland geen plaats zou zijn. Ze zeggen 'ens land te zuiveren van
volksvijaniige elementen1 . NVU en NJF zijn rpenlijk racisfcisch*
Zij prediken horaohaat en sexisrae. Door de NJF zijn affiches verspreid
met de tekst *Koop niet bij Joden1.
Glimmerveen en andere NVU en NJF-leden zijn regelamtig veroordeelt
vegans diskriminatie en anti-semitisme*
De NJF zegt de bonaanslagen gepleegd te hebben op het PSP-kantoor
in Tilbury en het PSP-kantoor in Rotterdam beklad te hebben ('85).
Zij roepen op 'tct opstand tegen het slappe zooitje dat Nader land
regeert * .
St»p het fascisae, stop de NJF.
Dergelijke openlijk fascistische organisaties als NJF en NVU horen
nist thuie in een deraokr xtische samenleving. Wi j eisen een verb»d
en ontbinding van deze organisatiee en een direkt optreden van Politie
en Justitie teg«n dergelijke groepen. Onze wetten verbieden niet
voor niet-s ,"s .:imaet diskriminatie en nationaal-socialismei
Leide Vrije Tijdacentrun , Leidse Werkgr, Horaoaexua
Komitee "Leiden tegen Fascisme'% J.Lievenstr.22.
raider
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die nauw verbonden is
het de Nederlandse Volksunie. Het
front zou in de pamfletten spreken

i de Leidse Werkgroep Homoseksualiteit de groep btf het station opwachtten, voorzien van materiaal voor een tegendemonstretie. Tot een confrontatie is het niet
gekomen. De JFN-leden durfden,
volgens de tegen-aemohstranten,
na him aankomst in Leiden het station
niet
te
verlaten.
In een persbericht last het j

,het

LEIDEN - De Leidse politic heeft
zaterdag pamfletten in beslag genomen van het Jongeren Front N?derland (JFN) "waann wordt gepleKt vobr soVdariteit met de blanken in Zuid-Afrika. Een demonstratie van dit front ging niet door
omdat de Jongeren hietvoor geen
vergunning hadden. De politic
heeft de jongens na verhoor op de
trein
naar
huis
gezet
De planner van hetJgNwaren uitgelekt, zodat ongeveeroertig mensen van het cox

van 'de blanke broeders in ZuidAfrika die een zegenjk apartheidsbewind voeren'. Uit het JFN-blad
zou blijken dat de leden van deze
groep de oud-SS'er RauffverheerDjken. Rauff wordt beschuldigd
van de moord op 97.000 joden in de
Tweede Wereldoorlog. Het JFN
zou tevens de moord op de jooen
uberhaupt
ontkennen.
Het comit6 roept alle Leidenaars
op waakzaam te zijn tegen het oprukkend fascisme. Als fascistische
groepen worden gesignaleerd in de
stad wil het comite dit via telefoonnummcr 214654 zo snel mogelijk
horen. Tevens kan de gemeenteraad vragen over het beleid bij dergelijke voorvallen verwachten.

Actie Jongeren
Front verhinderd

Pamfletten in beslag genomen

/

* Agenten lezen de pamfletten van bet Jongeren Front Nederland op het Leidse station. De lectuur werd in
beslag genomen en dejongent van het front op de trein naar huu gezet.
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Demonstratie fascisten
bij station verhinderd
LEIDEN — Lede/i van de hebben rondgehangen is de
fascistische
organisatie groep uiteindelijk door de
politic naar het bureau aan
J
Zonneveldtsraat afgevoerd.
geprobeerd in Leiden te Daar werd hun propagandademonsteren en propa- matenaal onderzocht en in
gandamateriaal uit te de- beslag genomen. Vervolgens
len. Een groep tegen-de- werden ze weer op de bus
monstranten, die op de naar huis gezet De politic
been waren gebracht door zegt te hebben ingegrepen
omdat er geen vergunning
het comite ..Leiden
was voor de demonstrate.
Jasci
m neen dat we
ideren.
De JFI^ wilde propaganda
Z on zeven leden van
maken voor het apartheidsarriveerden zaterdagmi
regime in Zuid-Afrika. In
in Leiden en verzamelde hun pamfletten spreken ze
Cich in de Stationshal. Door van ,,een zegenrijk apartde aanwezighcid van de on- heidsbeleid". Het pamflet
%eveer 25 tegendemonstran- droeg het vignet van de
<*en durfden de leden van Franse fascistische beweging.
JNF echter niet de hal uit te Het JFJ^ is een organisatie
komen. Na cnige tijd daar te die volgens het comite ,.Lei-

nauw is
verbonaen aan ae Nederlandse Volksunie (NVU) van
Joop Glimmerveen en korat
er openliik voor uit een neofascistische organisatie te
zijn, aldus het comite .

waakzaamheid en eist
verbod en ontbinding van
organisaties als het JFN en
de NVU. Het comite zaTnaar
aanleiding van de gebeurtenissen van zaterdagmiddag
de gemeente vragen er voor
te zorgen, dat bi} een eventuele volgende. actie van orHet
ganisaties als het JFN of
van de aanwezigheid NVU de overheid relfTjdig
van de leden van het JFN aanwezig is om er een eind
aan te maken.
opnieuw opgeroepen
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Folderaktie Jongeren Front Nederland op 27-4-'85 te Arnhem

Over de folderaktie zelf werd bekend dat er ongeveer 20
personen,
aan deze aktie deelnamen.
Bij de wereldwinkel te Arnhem ("De Rooie
Arnhemmer") stormde de hele groep naar binnen en legde
de hele etalage vol met MUSSER't-folders e.a. ook werd
een groot aantal folders tussen de administratie en verkoopartikelen gelegd.

Uit het publiek kwam veel agressie en langzamerhand werd
de groep folderaarssteeds verder ingesloten door massaal
opgekomen anti-fascisten, zoals ze zichzelf noeroden. Er
waren twee personen bij met fototoestellen die iedere
folderaar heel demonstratief op de foto zetten.
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Alle folderaars
werden door de meute ingesloten en in optocht ging het
naar het N.S.-station. Bij het station mochten alleen
de folderaars naar binnen en de anderen werden door de
politie buiten het station gehouden om vechtpartijen te
voorkomen.
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Anti-fascismecomite verjaagt
Glimmerveen
(Van tea onzer venlaggeven)
ARNHEM-Een jroep van net
Arahemse
Anti-fascfcrneeomh*
heeft cr zaterdagniddag voor gezorgd dat zo'n twintig leden van net
Jongerenfront Nederknd onder leiding van Joop donmerveen, die op
net Land van de Maikt ptmOetten
attdeelden, net ban biezen paklcn
en de Cddene bootdstad verfieten.
De neo-fascisten vatten rond 14
uur post en begon vluchtschriften te
venpreiden waarin eerherstd gevraagd weid voor NSB-leider Anton
Mussett* Een dertigtal vertegenwoordigen van bet Anti-fesdnnecomittrteldeztchtegenoverhenop.
Over en weer werd wat gescfaolden,
maar gewdddadigheden bfeven nit
Na ecB minwit of twintig koxen
de GHmmerveen en de i
voor bun geld en zetten koen naar
bet station, waar ze om 15.15 uur op
de trein stapten. Tljdens bun tocht
werden ze begeleid door bet de
vflii her
waarbij zfcb gaandeweg nog zo'n
twintig mensen voegden. De poHtie
biekl ceo oogje in bet zei).
Volgens de politic ging bet voor
een deel om dezelfde groep die
donderdagmiddag at pamfletten uttdeelde bij bet Provindebuis.
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Door ome verataggerer
ARNHEM - NVU-leider Joop Glimmerveen is zaterdag met ongeveer twintig aanhangers wederom door de Arnhemae gemeentepolitie de stad uitgezet, wegens een
dreigende verstoring van de openbare
orde.
(
. •
De politie greep hi, onidat zQ na ongeveer een
kwartier afgewacht te hebben een harde confrontatie vreeade tuawn de groep Glinunerveen
en een groep anti-faacisten.
Glinunerveen had ongeveer twintig aanhangera meegenomen tdt Den Baag, alleroaal leden
van het Jongerenfront Nederland. In de Wnnenstad, op het Land van de Markt deelden zH
nde pamfletten tdt DaarbQ ontatond
een gevecht tuasen een lid van hat Jongeren-

r

front Nederland en een anti-fasdst Aangezien
de komst van een gealanneerde grate groep
anti-fasdaten werd verwacht, besloot de Arnhemse hoofdoommiasaria van politie, J. Stepel,
om Glimroerveen en aanhang te dwingen de
atadteverlaten,
De neo-faadaten werden
begeleid door een groep geflnifonneenle agenten en een aantal '•tlllen'. Deantf-faadsten, die
tegen Glimmerveen gerichte leuzen acandeerden, werden bulten het rtattoDsgebouwgehouden. Om 15.13 uur glngen GUmmerveen en aanhang met de trete naar Den Haag. De Arnbemae politie reed een deel van het traject mee.
Enkete Arnhemae sympathtoanten van
Glimmerveen waren op het moment dat de polltie ingreep in de hfn
innenatad gebteven. r$
hadden oofc meew
; aan het idtdelen van
vlugachrttten, die
week ook al voor het
provindebuia
werden.
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IMMIGRATIE STOP ... NU!
Da Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
niets te hebben geleerd van in het verleden gemaakte fouten.
Nadat er de afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afgahnen en
PakiataniSrs alsmede anderen ons land binnen kvamen schijnt Nederland
vederom te zijn ontdekt door zogenaamde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kwamen ruim duizend Tamils ons land binnen stromen. Wij betwijfelen
ten zeerate of het Nederlandse volk ermee gebaat is met deze
nieuwe 'cultural* verrijking1.
Door het magische tovervoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, etaan voor niet Buropeanen onze grenzen open.
Men is dan verzekerd van het feit dat een ieder door de Nederlandse autoriteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koste van de autoohtone bevolking. Vele Tamils geven zioh
ten onreehte uit voor politieke vluchteling zodat nun verblijf alhier
gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn deze mensen naar Nederland
gekomen alleen vanwege eeonomische aspecten.
Zolang de regering geen krachtige anti-immigratiebeleid ten uitvoer brengt
zal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door
vreemdelingen die zioh al dan niet terecht uitgeven voor politieke vluchteling.
In plaats van zich over allerlei Derde Wereldgangers te blijven ontfermen
wordt het nu elndelijk eens tijd dat de regering aandaoht gaat besteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral diegenen die
werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit te sluiten en in de kou te
laten staan.
SRI LANKA DIKNT IN BE TOEKOMST SLECHTS THEE TB BLIJVEN EXPORTEREN
EN GEEN TAMILS.

,

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:
1)

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

2)

Het buiten werking stellen van de beruchte Anti-Discriminatie Vetgeving welke
de vrije meningsulting omtrent buitenlanders aantast en belenmerd

3)

Het onmiddellijk stopsetten van immigratie en gezinshereniging

4)

Het op gang brengen van remigratie

ST

AAN: HOOFD B.V.D.

Nr. 93.257.d.

DATUM; 9 juli 1985
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Datum bericht

: 2 juli 1985

Bron

: Personeel KMAR

180*141
0 JULI
Onderwerp:
Bijlagen :

Jongeren Front Nederland
gen.

In de week van 1? tot 23 juni 198? werden te Breda op een
aantal plaatsen pamfletten c.q. stencils aangetroffen afkomstig
van het, Jongeren Front Nederland*
De inhoud van het pamflet ging over Inmigratie stop . . Nu I
In hoofdzaak gaat het om het verblijf in Nederland van vreemdelingen - het toelatingsbeleid - politieke vluchteling - anti-imnigratiebeleid - meer aandacht voor de problemen en noden van Nederlandee Jongeren, in het lioht van de komst van Tamils uit Sri Lanke
naar Nederland.
Het geheel wordt afgesloten door een viertal eisen*
Opvallend is dat het Postbus-nurmner en Postcode gelijk is
aan: Nationaal Jetigd Front. Bit adres korat voor op een stencil
dat door dit Front werd vervaardigd waarin informatie werd verstrekt omtrent het gebrulk en betekenis van RUNE-tekens.

Einde bericht.
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1MMIGRATIE STOP... NU!
De Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
niets te hebben geleerd van in het verleden gemaakte fouten.
Nadat er de afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afgahnen en
Pakistanie'rs alsmede anderen ons land binnen kwamen schijnt Nederland
wederom te zijn ontdekt door zogenaamde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kwamen ruim duizend Tamils ons land binnen stromen. Wij betwijfelen
ten zeerste of het Nederlandse volk ermee gebaat is met deze
nieuve 'culturele verrijking'.
Door het magiache toverwoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, staan voor niet Europeanen onze grenzen open.
Men is dan verzekerd van het feit dat een ieder door de Nederlandse autoriteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koste van de autochtone bevolking. Vele Tamils geven zich
ten onrechte uit voor politieke vluchteling zodat nun verblijf alhier
gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn deze menaen naar Nederland
gekomen alleen vanwege economische aspecten.
Zolang de regering geen krachtige anti-immigratiebeleid ten uitvoer brengt
zal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door
vreemdelingen die zich al dan niet terecht uitgeven voor politieke vluchteling.
In plaats van zich over allerlei Derde Wereldgangers te blijven ontfermen
wordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat besteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral diegenen die
werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit te sluiten en in de kou te
laten staan.
SRI LANKA DIENT IN DB TOEKOMST SLEGHTS THEE TE BLIJVEN EXPORTEREN
EN GEEN TAMILS.

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:
1)

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

2)

Het buiten working stellen van de beruchte Anti-Discriminatie Wetgeving velke
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
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Nationaal Jougd Front
Poitbut
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2601 CZ 'i-Gravenheg*

JONQEREN FRONT NEDERLANO
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IS ^
ONTWIKKELINGSHULP
ZWEN
DEL?
'
ZE EISEN UW GELD OM ZOGENAAMD VREDE EN WELVAART TE BEVORDERENI

IN WERKELIJKHEID ECHTER:
Steunen ze de terroristen in hun strijd tegen onze blanke brooders
in Zuid-Afrika.
Steunen ze de blpeddorstige comnrunistische dictaturen in Vietnam,
Zimbabwe, Mozambique, Nicaragua enz.
ONZE WEGGEGEVEN BELASTINGCENTEN WORDEN GEBRUIKT OM:
_

De volkeren uit de derde wereld aan een communistische heerschappij
te onderwerpen.

_

De conflicten in Zuid-Afrika en in Zuid-Amerika te bevorderen.

—

Folitieke vluchtelingen uit de derde wereld binnen te halen, terwijl
steeds meer Nederlandse Jongeren mogen kreperen.

MIUARDEN STROMEN TEN ONRECHTE NAAR DE ZOGENAAMDE ONTWIKKELINGSLANDEN
OF U HET DAARMEE EENS BENT OF NIET

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN H A A G
TEL. ( 0 7 0 ) 6 4 5 2 3 2

Steun onze strijd
-uvordt lidAanmekJingsformulier

r
NAAM:

ADRES EN WOONPLAATS:
GEBOORTE DATUM:
Noteer mij als:
O STEUNABONNEt XA*-JFN NIEUWS F. 25.-perjaar
O ABONNEE QP-J FN NIEUWS F. 20.~petiaar
O LID VAN DE JEUGDBEWEGING HET JFN F.
(leeftijd 12t/m 28jaar)

.- per

Betaling: ALGEMENE BANK NEDERLAND
Bankrekeningnr. 51.53.18.256 (Postgironr. ABN 7112DenHaag)
t.rt.v. S.F. Mordaunt.

D

O

Aankruisen wat gewenst wordt
Hier Uw handtekening graag
dit aanmetdingsformulier in een
gesloten envelop zenden aan:

JFN
Postbus 962
2501 CZ Den Haag

NOU OOK NIET
MOEILIJK LEZEN?
FRONT NEOERLAND

;-«**;•»-^i-Kvi

JONGEREN FRONT NEDERLANO

IMMIGRATIESTOPNU!
VERPLETTER COMMUNISME EN ZIONISME

JONGEREN FRONT NEDERLAND

JONGEREN FRONT NEDERLAND

A ANMELDINGS FORMULIER
JA, NOTEER MIJ ALS LID VAN NET
JONGEREN FRONT NEDERLAND VOOR f. 40.- PER JAAR
NAAM
ACRES
POSTCODE/WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM

:
:
:
:

GAARNE NET LIDMAATSCHAPSGELD STORTEN OP :
POSTGIRQ 5522694
T.N.V. R.G. VAN ROOIJEN

(vermeWen JFN)

TE DEN HAAG

(VOOR GECNTERESSEERDEN BOVEN DE 30 JAAR BESTAATDE MOQELIJKHEID
ONDERSTEUNENO LIO TE WORDEN VOOR f. 40,- PER JAAR)

Hier Uw handtekening graag
Dit aanmeldingsformulier in een gesloten
enveioppe zenden aan:

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962
25O1 CZ DEN HAAG

STEUN ONZE STRIJO,
WORDT LID!-

IMMIGRATIE STOP NU
EUROPA voor de EUROPE ANEN

FRONT NEDERLAND

SOLIDARITEIT MET
BLANK ZUID-AFRIKA
Al tientallen jaren worden onze blanke breeders in Zuid-Afrika door de
Nederlandse pers en partijen geheel ten onrechte uangevallen en belasterd.
Met name de laatste tijd mag dit land zoals geen ander zich in toenemende mate* verheugen' 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. De 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 parlementariers zich gewillig misbruiken
door duistere linkse krachten.
Jaloezie zal wel de voornaamste beweegreden zijn om aan dit opgevoerde
spektakel deel te neraen.
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
garanties 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 coalite's die de subversieve en misdadige acties van zwarte
terroristenbewegingen ondersteunen strijken jaarlijks grote 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.

IMMIGRATIE STOP... NU!
De Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
niets te hebben geleerd van in het verleden gemaakte fouten.
Nadat er de afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afgahnen en
Pakistanie'rs alsmede anderen one land binnen kwaraen schijnt Nederland
vederom te zijn ontdekt door zogenaamde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kvamen ruim duizend Tamils ons land binnen stromen. Vij betwijfelen
ten zeerste of het Nederlandse volk ermee gebaat is me't deze
nieuve 'culturele verrijking'.
Door het magiache toverwoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, staan voor niet Europeanen onze grenzen open.
Men is dan verzekerd van het feit dat een ieder door de Nederlandse autoriteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koste van de autochtone bevolking. Vele Tamils geven zich
ten onrechte uit voor politieke vluchteling zodat nun verblijf alhier
gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn deze mensen naar Nederland
gekomen alleen vanwege economische aspecten.
Zolang de regering geen krachtige anti-immigratiebeleid ten uitvoer brengt
zal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door
vreemdelingen die zich al dan niet terecht uitgeven voor politieke vluchteling. .
In plaats van zich over allerlei Derde Vereldgangers te blijven ontfermen
wordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat besteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral diegenen die
werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit te sluiten en in de kou te
laten staan.
SRI LANKA DIENT IN DE TOEKOMST SLECHTS THEE TE BLIJVEN EXPORTEREN
EN GEEN TAMILS.

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 verking stellen van de beruchte Anti-Discriminatie Wetgeving welke
de vrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantaat en belemmerd

3)

Het onmiddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereniging

4)

Het op gang brengen van remigratie

EERHERSTEL VOOR
ANTON MUSSERT!

r

Op 7 mei 1946 wsrd na een schijnproces op d» Vaalsdorpervlakte te
Soheveningen (Den Haag) door een executiepeloton gefusilleerd
ir. Anton Adriaan Mussert, de leider van de NSB. Ben zwarte dag in
de geschiedenis van Nederland.
Jarenlang is deze strijder voor het welzijn en de toekomst van one volk
verguisd en zijn nagedachtenis besmeurd. De overtuigingskracht van zijn
persoonlijkheid is echter zo groot, dat in de zestiger jaren een antiMussertfilm, zelfs na inderhaast aangebrachte veranderingen, veeleer een
pro-Mussertfilm bleek te zijn.
Mussert stak met kop en sohouders uit boven cijn politieke tegenstanders
in het vooroorlogse Nederland. Elke vergelinking met de armzalige oreaturen die nu de politieke macht in ons land in handen hebben, zou een
belediging zijn van zijn nagedachtenis. Een kerel uit e'e'n etuk lean en
mag niet worden vergeleken met dergelijke miserabele figuren.
Mussert zette zich met geheel zijn sterke persoonlijkheid in voor de
vestiging van een beter Nederland. Helaas hebben de omstandigheden voor
hem op tragisohe wijze verhinderd,' dat hij zijn doel kon bereiken, hetgeen een ramp voor ons volk betekende.
Het vordt veertig jaar na de oorlog de hoogate tijd, dat deze man in
de vare zin des woords eerherstel verkrijgt en de hedendaagse jeugd
ten voorbeeld wordt gerlreld, hoe een politicus dient te zijn:
OPRECHT EH TROTJV AAN ZIJN EIGEN VOLK
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WIJ HERDENKEN EN EREN
ONZE VERMOORDE LEIDER
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IS
ONTWIKKELINGSHULP
ZWENDEL?
ZE EISEN UW GELD OM ZOGENAAMD VREDE EN WELVAART TE BEVORDERENI

IN WERKELIJKHEID ECHTER:

Steunen ze de terroristen in hun strijd tegen onze blanke breeders
in Zuid-Afrika.
Steunen ze de blpeddorstige communistische dictaturen in Vietnam,
~~ Zimbabwe, Mozambique, Nicaragua enz.
ONZE WEGGEQEVEN BELASTINGCENTEN WORDEN GEBRUIKT OM:

_ De rolkeren uit de derde vereld aan een eommunistische heerschappij
~ te onderwerpen.
_ De oonflioten in Zuid-Afrika en in Zuid-Amerika te bevorderen.
—

Politieke vluchtelingen uit de derde vereld binnen te halen, terwijl
steeds meer Nederlandae jongeren mogen kreperen.

MIUARDEN STROMEN TEN ONRECHTE NAAR DE ZOGENAAMDE ONTWIKKELINGSLANDEN
OF U HET DAARMEE EENS BENT OF NIET

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN H A A G
TEL. (070) 6 4 5 2 3 2

RUDOLPH HESS, een van de voormannen
van het voormalige Derde Rijk,
'vierde1 onlangs zijn 90e verjaardag*
Van een verjaardag vieren, in de
letterlijke zin van het woord,
is Cberhaupt geen sprake.
Zijn gezondheid holt achteruit en hij
zit nu al zeker 43 jaar gevangen in
de Spandau gevangenis te Berlijn.

Vij vinden het e«n mensonterende zaak dat nu pas, anno 198-4-* door de
oud-geallieerden voor de vrijlating van Rudo Iph Haas-±a gepleit.,
Alleen de Sovjet-Unie weigert in te stemmen met de vrijlating van de
grijsaard. De Sovjet-imperialisten hebben verklaard Hess liever achter
tralies te zien, als een monument van het verslagen Derde Rijk.
Conclusie: deze ernstig zieke man schijnt een laatste rustdag in vrijheid
en vrede niet gegund te zijn. Als de Sovjet-TJnie haar been stijf houdt en
haar standpunt dus niet wijzigt;, is Hess gedoemd om in gevangenschap
te sterven.
Wij, van het Jongeren Front Nederland, eieen uit menslievende 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 Hess wordt aangedaan zomaar aan
zich voorbij laten gaan.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 - 2501 CZ DEN HAAG

Buitenlanders emit?
De overwrote meerderfaeid van de Nederlandse bevolking ia van oordeel
dat het onbeperkt binnenlatren van honderdduizenden niet-Europeanen
een rampzalige beslissing was voor ons land.
Destijds vroeg niemand aan de Nederla^ders of zij deel wensten uit te
maken van een multiraciale samenleving. De PvdA, CDA en WD politic!
weigeren elke discussie aan te gaan inzake onderverpen zoals immigratie en repatriatie* Zij die zich over deze onderwerpen wel durven
uit te spreken worden vijandelijk bejegend en lopen zelfs het risico
tot gevangenisstraffen te vorden veroordeeld.
In Nederland is bijna alles bespreekbaar zolang het maar niet over
etnische minderheden gaat. Vanneer u een voorstander bent van terugkeer van buitenlamters naar het land van herkomst, wordt u uitgemaakt
voor racist. Men erst van u dat u begrip opbrengt voor culttrar en
leefgewoonten van deze mensen.
De lieden die ons zo goed weten te vertellen dat wij ons dienen aan
te passen aan de culturele gebruiken van de vreemdelingen kunnen gemakkelijk praten. In het algemeen wonen zij niet in wijken met een
hoog percentage buitenlanders. Het wordt hoogtijd dat velzijnwerkers
en geestelijken, die pleiten voor opname van politieke vluchtelingen
in ons overbevolkt land, de daad bij het woord voegen en deze mensen
zelf eens liefdevol in nun woning opnemen.
Folitici die onophoudelijk hun mond vol hebben van aolidariteit,
naastenliefde en humaniteit zullen zeker hierin voor moeten gaan door
in hun villa's meteen twee buitenlandse families te huisvesten.
Politic!, welzijnwerkers en andere wereldverbeteraars die over het
algemeen weinig begrip of belangstelling kunnen opbrengen voor
andersdenkende Nederlanders, zullen met deze daad ons tot voorbeeld
strekken.
Dit lijkt ons een unieke gelegenheid voor alien die zo graag de multiculturele samenleving propageren. Op deze wijze kunnen zij hun
waanideeSn in de praktijk brengen.
Hoogst waarachijnlijk komt dit soort lieden na enige tijd, wanneer
zij de nodige ervaringen hebben opgedaan en werkelijk kennis hebben
gemaakt met de multiraciale samenleving, op betere en nieuve ideeSn
om de problemen van de buitenlanders op te lessen.
Ondervinding is nog steeds de beste leermeester.... nietvaar?

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS

2501 CZ DEN H.AAG

DOODSTRAF VOOR DRUGSDEALERS!
Al jaren wordt Nederland door een dodelijke plaag geteisterd.
Tienduizenden jongeren worden langzaam maar zeker de dood ingejaagd.
De alachtoffers hebben de meest uiteenlopende sociale achtergronden.
Haar e'e'n ding hebben zij gemeen:
ZIJ ZIJN GEDOEML TEN ONDER TE GAAN!

Herolne-verslaving is inmiddels uitgegroeid tot een epidemic. En het einde
daarvan is nog lang niet in zicht.
Veel jongeren die door werkloosheid geen toekomstperspectief hebben, grijpen naar heroine om vergetelheid te zoeken voor nun problemen. Bit brengt
onaanvaardbare tragedies met zich mee voor zowel de verslaafden zelf als
voor nun omgeving.
Inmiddels zijn we in dit beschaafde land zover

afgezakt dat er al kinderen van dertien jaar
veTslaafd zijn aan dit dodelijke gif.
Het komt voor dat drugsdealers - op zoek naar
nieuwe slachtoffers - hun vaar op schoolpleinen verhandelen. Desondanks ontkomen dealers

maar al te vaak aan strafvervolging. En indien zij bij hoge uitzondering toch worden
gepakt, dan zijn de straffen vaartoe zij vorden veroordeeld schandalig laag.
Lieden die kapitalen verdienen aan de verkoop
van dit soort vergif zal het namelijk een zorg
zijn of zij voor hun misdadige handel een paar

jaartjes moeten zitten. Het blijft tenslotte
voor hen een lucratieve manier om over lijken
het grote geld binnen te halen.
Niemand zal zich over het feit verbazen dat
Nederland door zijn ziekelijke begripvolle
houding ten aanzien van verdovende middelen
de Internationale drugsmaffia in toenemende mate uitnodigt om zieh in
ons land te komen vestigen.
Er ia maar een manier om deze moordenaars op anderen gedachten te brengen:
AAN DE GAL6!

Het gespuis dat aan onze kinderen drugs verkoopt heeft geen reoht op leven en dient daarom verdelgd te worden!
Veg uit ons midden!
Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan Iran en landen in het
Verre Oosten vaar de handel in heroine beloond wordt met de strop.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG
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Vandaag Afrika...
Morgen Europa?
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Uitdelers racistische
pamfletten aangehouden
Vanemoiuervenlaggeoen
BREDA- De Bredase politle heeft zaterdag m de binnensfad »I ven
personen aangehouden die bezig wmrcn pamfletten met een
racistische tekst ntt «e deten.

Zy deden dat namens een organisatie diezich 'Jongeren Front
Nederiand'noemt
'
Het restant van de pamfletten, volgens de politic 000 a 700
stuks, is in beslag genomen. Hoe veel pamfletten inmiddels al
warenverspreidisnietbekend.
..
De zeven varieren volgens de politic in leeftijd van 17 tot 29
Jaar. Onder hen waren drie Bredanaars en verder personen tdt
Groningen,DenHaag.TilburgenMaarsbergen. .
; Bij de politic kwamen diverse klachten binnen van mensen
die zich aan de inboud van het pamflet stoorden. De zeven zijn
enkele uren op het bureau vast gehouden en tegen hen is procesverbaal opgemaakt In april is ook al eens een groep van dezelfde organisatie opgepakt wegens het verspreiden van pamfletten
metdiscriminerendeleuzen,
. ... .

Tekst
<ABM«EM-Met enige selfgenatgjraamhrid zei hij in de
loop 'van de middag nog:
JSinds ik eenpaar keer in elcaar pen geslagen ga ik nooit
rneev'alleienof metz'ntweeen
ap «t»px Bat doen we met een
groepje. En dan is die lange
-xger -T ook bjj. Dat boe.it i jt tegenstanders ontiag in,"

naar die voor heel wat mensen
de verpersoonlijking is van wat
naar de 'andere kanf uit '40-'45
riekt, was zaterdag middenin de
Arnhemse binnenstad aanvankelijk nog zelfverzekerd. Alleen
met geweld zouden hij en een
vUfttental kornuiten tijdens het
VeTsprelden van pamfletten met
denigrerende optnerkingen over
buitenlanders te verdrijven
zijn. Maar daartegen had hij z*n
: Gliramerveen, de Hage- maatregeten genomen.

Volgens de politic is het enke- /rJBen waoMvaerder van
le keren net niet tot een massale HMei' lOp grand van dt 'ttkst
vechtpartij gekomen. Deelne- van de verspreide pamlMtiit
mers aan de 'tegenactie' wijzen alleen konden we, so Meek «it
met tevredenheid naar het feit overleg met de of Oder van Jusdat het ongenode gezelschap titie en de loco-burgemeeBter,
juist tender echt geweld op de niet ingrijpea Dat is betaken.
maar de tekst zit uitgekiend In
loop is gegaan.
elkaar.
• .
Tegen het eind van de midVoor de politic is zoiels ook
dag, om een uur of half 5, bleven heel vervelend. Het is een smewinkelend publiek en inder- rige tekst, dat is duidelijk. Er
haast opgetrommelde antifas- staan sarrende, treiterige sincisten op het Land van de Markt nen in, waarvan Je weet dat
in steeds grotere getale in de mensen eteh erdoor gekwetst
omgeving staan van de knapen voelen. Aan omejBMnMn »
.van het Jongeren Front Neder- straat ' wtadt steeds fBviMCjd!
land, die pamfletten met de be- •Waarom frtjptn juilit nietbi'.
kende racistische leuzen uit- Maar het gaat niet om strafdeeldea
rechtelyke betedittafen. AanQnder hen nogal wat ge- setten tot lets wordt Julst
kleurde' jongeren, de bevol- leild."
kingsgroep waarop de lejder
van de Nederlandse Volksunfe Beflchertning
land tenn bet bij zander hebbesV
gemuntDetekst Van de stencils
die nu werden verspreid rlekte •
weer naar racisme, ditkejerjfaren dejr»«"»i«- «^" frrfjt irrtrgners van Sri-Lanka, het ondfaTr

koos na de
van de poUtte derm
Hij liepvia de
it hetGete RJJop, richting StatfonsBU het NS-Atten ont-

steer. D»i,elrteivolt
kreten, de UJfwacM van QUmKlacht
merveen, een boonuhce kerel,
De politic hield de zaak sinds leek te worden aangepakt. De
een klacht om een uur of half 3 poUtie voorkwam dat, het "bein de gaten. „Alleen bij ordever- zoek' moest in besdMcmtaf
storing of dreiglng daarvan worden genomen. _
Agenten posteerden deh op
wordt ingegrepen," luidde het
motto. Dat was - en in Arnhem de trappen van peirwt 7, waar
lijkt dat na vergelijkbare acties de trein vanuit Duitsland richtot op de naad te zijn ultgezocht ting Den Haag moest arriveren.
- de enige mogelijkheid voor het Zelfs over de rails probeerden
• achtervolgers hun opponenten
gezag om op te treden.
Tot een echte verstoring van tebereiken.
de openbare orde kwam het
niet Naar het inzfeht van de po- Binnenzak •
litie dreigde die wel, toen op net
Een lid van
Land van de Markt steeds raeer greep
z'n BCu
geschreeuw en bedreigingen te agent naar
-- '-""
horen waren. Daarop werd het knaap, een
28-Jarige Groninger,
gezelschap gesommeerd rich bkekreen knuppti
bij zkfa te
naar het station te begeven en hebben. Hij werd geairesteeBd
de stad te verlaten. Een groep en na fouillering kwam er ook
van zo'n honderdvijftig burgers nog een dolkmea uit een zak.
deed het door hen ongewenst
Eenmaal in de trein werden
geacht bezoek uitgeleide tot op a'ehtcT deitamen volgens de pode perrons.
litie op" ^provocerende wflze
pamfletten getoond. Dat was
het sein om net restant ran de
stencils in besteg te nemen.
Toen de trein naar Den Haag
vertrok regende het appels tegen de buitenkant

Anti-fascisten willen Jongerenfront te lijf

Politic voorkomt massale
vechtpartij in Arnhem fi j(l!
,

.. .•

- ^K*

^f

de de zaak tc escalleren. Anti-tascis- van zaterdagmiddag diverse melten trachtten Glimmerveen in dc dingen over de actie van het Jong»
deuropening aan te vallcn. De poli- renfront binnengekomen.
tic wist de gemoederen tetwat te
sussen en kon een massale vechtpartij voorkomen. nHet was bloedlink. '
De sfeer was enorm gespannen. We
moesten met tientalien politic-agenten erbij blijven. Met moeite hebben
we een treffen tussen actievoerders
en leden van het Jongerenfront kunCirca 15 leden van bet Jjangeien- nen voorkomen," aldus Wilzing.
front, onder wie Joop Glimmerveen
Een 28-jarig lid uit Groningen van
plus lijfwadrt, hadorin onder het
winkelend pubtiek in ide stad pam- het Jongerenfront werd kort voorfletten uitgedeetd, gericht tegen bui- dat hij in de trein wcrd gezet, gcartenlanders. Aanvankelijk was er resteerd. De man wildc volgons de
voor de politic geen aanteiding om politic een waqpenstok uit zijn binin te grijpen. Op grand van de nenzak tevoorschijn halen om omvrijheid van meningsuiting kon de standers te lijf te gaan. DC politic
pamflet-uitdeelactie niet beeindigd kon de man juist op tijd aanhoudun.
worden. Op het moment echter dat Na fouillering werd bij hem ook een
de openbare orde didgde verstoord dollcmes in zijn kleding gevonden. •
te worden, sonuneerde politie-agen- De Groninger is op grand van verten het Jongerenfcont zich te verwij - boden wapenbezit nieegenomen
deren. De groep is vervolgens onder naar het politiebureau. De overige
poLtie-begeleiding en gevolgd door leden zijn per trein vertrokken. Die
een groep van ruim 150 anti-fascis- treinen overigens werden bij vertrek bekogeld met afval en stenen
ten naar bet station vertrokken.
door de anti-fascisten. Twee stenengooiers werden door de politic van
Niet strafbaar
het station verwijderd.
Coamnuarit J. Wihing van de
AmbeoMC poUtie u van mening dat
Volgens commissaris Wilzing kon
met de telot in de pamfletten geen op grand van de inhoud van dc
•trafbaar feit wordt gepleegd. ,JDe pamfletten van het front, waarin
tektten zija wefiswaar smerig en onder meer een hnmigrafiestop
roepea bij ved meosen emotlonele wordt geeist en buitenwcrkingstclreactiet op, maar daartegen kan niet ling van de anti-discriminatiewet
strafrecntelijk wotden opgetreden. teneinde vrije meningsuiting omEr wordt hnaien geen strafbaar feit trent buitenlanders mogelijk te magepkegd", aWns Wilzing.
ken, niet warden opgetreden. Wei
zijn alle pamfletten in beslag genoAangekoiaen bij het station dreig- men. Bij de politk waren in de loop

ARNHEM - De Arnhemse politic
heeft zaterdagmiddag alte zeilen
moeten bgzettei en aHe besdiikbare ageatei •oeten inzetten om tea
n*wtk vechtpartij rossen leden van
het JoagMurfioai Nederlaad en ongtveer 150 anti-fasdstische actievowfcntalMtharrjevaBdestaden
later op bet atatioa te knnneo voor-

jongerenfront te lijf
ABNHEM (GPD)- De Ambemse politie heeft •atenJajnniiUiag al
eten hiintten en alle beschikbare agenten moeten inxenen om een
Joop Glimmerveen plus liJfwaeht, hadden onder bet winkelend pohliek in
ArnbeM pamnetten vitgedeeld, geriebt tegen bnttenlanden.
Aanvankelijk was er voor de politie
geen aanleiding om in te grijpen. Op
grand van de vrijheid Van meningsuitme kon .de pamflet-uitdeelactie niet
beelndigd worden. Op bet moment ecbter dat de openbare orde dreigde te worden ventoord, aommeerden politieagenten bet jongerenfront rich te verwijderen. De groep is vervolgens onder pplitiebegeleiding en gevolga door de groep
van ruim 150 anti-faadsten naar bet station vertrokken.
Commiasaris J. Wilting van de Arnhemae politie te van mening dat met de
tekat in depanofletten Men strafbaar feit
wordt gepfcegd. nDe feksten riin weliswaar anoerig en roepen bij veel mensen
emotionele reacties op, maar daartegen
kan niet atrafrecbteUjk worden opgefreden. Er wordt imraers geen strafbaar feit
gepleegd", aldus Wila&g.
Aangekomen bij bet station dreigde de
zaak te eacaleren, Altti-fascisten trachtten Glimmerveen in de deuropening
aan te vallen. De politie wist de gemoe-

deren te sussen en kon een massale
vechtoartij voorkomen. ,,Het was bloedlink. De afeer was enorm geapannen. We
moesten met tientallen politieagenteri
erbii blijven. Met moeite konden 2ij een
trenen tussen actievoerdere en leden
van bet jongerenfront voorkomen", aldus Wil
Een 28-jarig lid van bet jongerenfront
uit Groningen werd kort voordat bij in
de trein werd gezet gearresteerd. De
man wilde volgena de politie een wapenstok.ujt zijnidnnenzak tevoonchiin
haJeh om omatanders te lijt te oaan. De
politie kon de man juiat optiuaanhouden. Na fouilleritig werd bij hem ook
een dolkmes in zijn kleding gevonden.
De Groninger is op grond van .verbodeh wapenbezit meegeoomen naar bet
politiebureau. De overige leden zijn per
trein vertrokken. Die treinen overigens
werden bij bet vertrek bekogeld met afval en stenen door anti-faacuten. Twee
stenengooiers werden door de politie
van bet station verwijderd.

Nationaal Jeugd Front

Kameraden

f

In hat belang van een bredere samenwerklng tussen volksnationale grfceperingen heeft het bestuur van het JongerenPront Den Haag besloten te fuseren met de Jongerenafdeling
van do Nederlandse Volks-Unie ten einde een verveelvoudiging
van het ledenbestand te verkrijgen,
De Jongerenafdeling van de Nederlandse Volks-Unie is velbekenc
tn weten het Nationaal Jeugd Front - postbus 1O366 1O01 BJ te
Amsterdam j Hiermede is het postbusnucvaer in jien haag komen tc
vervallen.
Om contacten enderling te bevorderen tussen beide groeperinger
zullen wij in de eerste helft van Januarl een vergadering
beleggen* Nadere informatie zullen jullie hier nog over'krijge
VIJ VERWACHTEN OAT ALLE LOYALB MENSEN TEGENOVER HET VOLKSIrATIC
A LI SHE OP DEZE VERGADEltING /JVNVEZIG ZULLEN ZIJNltJ
Op deze vergadering zullen ook nadere g«sevens omtrent de
strukturering van het Nationaal Jeugd Front bekend gemaakt
worden. In het belang van het volksnationalisme is het geboden
dat wij een sterker en actiebereid Jeugd front gaan vormen f
zodoende zijn wij ook tot deze fusie gekomen.
ViJ verwachten dat ALLE leden van beide groeperingen dat zij
zich t^taal in zullen zetten voor de strijd die wij gezamelijk
zullen gaan voeren. De diepern bedoeling achter deze fusie is
een Angekend sterk Jeugd Front tegaan vormen zonder roensen die
alle«nheers«rtje willen spelen , De Nederlandse Volks-Unie he
als politieke partij veel meer inogeliJkheden dan andere groepe
-ingen . De versplintering van onze krachten heeft 6EEN toeko
Wij moeten toegeveh dat de NVU weinig aan haar Jongerenbewegln
heeft gedaan t daar alle financieele middelen nodig waren voor
de verkiezingsstrijd dat verandert nulJ!
OOK OP JOUW KOMST VORDT GEREKEND.
NAMENS DE N V U

raad van bestuur

NAMENS HET, N J F
Martijn Freling
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Da Sovjet-Unie gaat da productla van
zijn SS-20 keraraketten in varaneld
tempo opvoeren. Om da vijf dagan fabrieeert nan nu al aan rakat. Elk
SS-20 rakat is voorzien Tan dria
atoomkoppen dia gezamelijk aan vernietiganda kraoht bezitten galijk a»n
450000 TNT.
En dan ta leven mat da angatiga wetenschap dat da SS-20 karnrakattan aan
bereik hebban van meer dan 4800 km an
nauwkeurig staan garicht op elk doal
in T7est-Europa.
(intarnationaal Inatituut
voor Strategiaohe Studia)

z

o

&

Ondanka hat fait dat alia Europase ateden door de SovJet-TTnie kunnan
worden vernietigd, zien wij het volgende gebeurent
Pa Haderlandse regerlng blljft, in tegenstelling tot haar balofta taganovar
da NAYOf doorgaan met de atagnatie-taktiek voor plaatsing van da Perahing .
an Cruise rakatten die als antwoord noeten dienen op de bedreiging door de
op ona garioht ataande 250 stuka SS-20 Russische kernraketten.
Da Nadarlandaa regering staat toe dat de jeugd eenzljdig belnvloed vordt
door paeudo-vredesorganieaties zoala het IKV, Fax-Chriati en andere - door
lloakou gaataunde - groeperingen.
Wij, van het JEUGD FROKT NEDERLAI-TD zeggen het volgende*
Hat door da TK7 gestelde doel, het weerloos naken van onze deoooratle tegen
het Russische totalitalre regime is een misdaad tegen ona volk*
Daarom eiat het JEUGD FRONT KEDERLAHDi
1
Ean oparationeel nuolealre strijdmaoht, waarborg voor onsa vrijheid.
2
Caen indootrinatie en beareigingen meer van linkaa z.g. vredesbtweglngen op aeholen en verenigingen.
3
Ean integraal Europese verdediging, de kracht voor een vrij Europe
tagen da Soviet bedreiging en het Anerikaanee juk.

front nederfcmd
POSTBUS 962 -2501 GZ DEN HAAG
TEL. (070) - 6 4 52 32

bevrijdt
europa
van
r

communisten
en
kremlin-knechten
Jeugd Front Ncderland
pOStbus 962

2501 cz ' s-gravenhage
Tel. 070-645232

bestrijdt

communistisch ongedierte
JONGEREN FRONT NEDERLAND

POSTBUS 962 .• 2501 CZ DEN HAA<
TEL. (070)-64 5232

Vandaag Af rika
Morgen Europa?

POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG
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Op dinsdag 23 juli 1985 zijn to Groningen, in de Surinaaestraat (indische buurt) pamfletten verspreid van het Jongeren Front
Nederland.
Deze pamfletten zijn door onbekenden hula aan huis rerpreid.
Een pamflet, alsmede de daarop betrekking hebbende persberichten, wordt hierbij gevoegd.

-einde-

1) Tenzio andere rubricering vereist.
200A57M

1805687

IMMIGRATIE STOP... NU!
De Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
nieta te hebben geleerd van in het verleden gemaakte fouten.
Nadat er de afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afghanen,
Pakistanen en anderen one land binnenkwamen blijkt Nederland nu te zijn
ontdekt door Tamils uit Sri Lanka. De laatste tijd kwamen ruim 4000
Tamils ons land binnen stromen. Wij betwijfelen ten zeerste of het
Nederlandse volk gebaat is met deze nieuwe 'culturele' verrijking.

^
-•

Door het magiache woord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dat ook te zijn, staan voor deze niet-Europeanen once
grenzen open. Men is dan verzekerd van het feit dat eenieder door de
Nederlandse autoriteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen
en vertroeteld, dit vooral ten koste van de autochtone bevolking.
Tele Tamils geven zich ten onrechte uit voor politieke vluchtelingen
zodat hun verblijf alhier gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn
deze mensen uitsluitend naar Nederland gekomen vamrege economisohe
aspeoten.

'

Zolang de regering geen kraohtig anti-immigratiebeleid ten uitvoer
brengt zal one land helaas in toenemende mate overspoeld vorden door
vreemdelingen die zich al dan niet terecht uitgeven voor politieke
vluchtelingen.
In plaats van zich over allerlei Derde Vereldgangers te blijven ontfermen vordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat
besteden aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral
van diegenen die werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit te sluiten en in de kou te laten staan.

;

if

SRI LANKA DIENT IN DE TOEKOMST SLECHTS THEE TE BLIJVEN EXFORTBREN
EN GEEN TAMILS

WLI 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 beruchte Anti-Discriminatie Vetgeving
die de vrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantast en belenmert

3)

Het onmiddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereniging

4)

Het opgang brengen van remigratie

Van een oncer verslaggevers
• GRONINGEN - In de Indische buurt in de atad Groningen
gisteren stencils verspreid van het Jongeren Front Nederland wa'arin!
de Nederlandse regering opgeroepen wordt de inunigratie van buitenlanders stop te zetten en de remigratie te bevorderen. De Groninger politie heeft enkele klachten gekregen over het stencil maar zal niet
ingrgpen. "De tekst is op enkele punten kwetsend, maar het is niet yer-'
boden oin bootdachappen in een brievenbus te deponeren," aldus politievoortichterArjanvandeUur. • •
^ v^^^i^i
Dezelfde stencils, onder de kop Immigratie otop nuf, zjjn enige tijdi
geleden al gesignaleerd in de Randstad, Eindhoven en Nymegen. De

GRONINGEN, donderda*
Bij de gemeentepolitie in
\n
ztjn gisteren
I klachten
binnengekomen
• over een racistisch pamflet
; dat in de Indische bnurt huisaan-huis is verspreid. Het
pamflet is afltomstic van het
zogeheten Jongerennont Nederland waarvan wordt aangenomen dat de Jeagdorganisatie van de omstreden Volk-

Van onxe correspondent

sonie van Joop Glimmerveen
hlerachterrit.
In het pamflet wordt geprotesteerd tegen de komst van
buitenlanderS' naar Neder-.
land en tegen invoering van
de op handen zijnde anti-discriminatiewet.
i
Jnstitie ondenoekt of tot
vervolging van de venpreiders van het geschrift kan
worden oveujgegaan) wegens
^tffrjmfnnfUt en/of botodt
(ing'

25-7-«85

GRONINGEN (ANP) — BU de Croninger politic zijn woensdag kiachten
binnengekomen van bewoners uit de
Indische buurt, over het verspreiden
van pamfletten door het Jongerenfront
Nederland. In de pamfletten, voorzien
van een addaar en een teken dat doet
denken aan een hakenkruis, wordt ge>
pleit voor remigratie van buitenlanders
uit Nederland. Ook moet de anti-discriminatiewetgeving hi Nederhnd
ten werking worden gesteld".
Het is de eerste keer dat deze organisatie dergelijke pamfletten in Groningen verspreidt Volgens een woordvoerder van de politic valt er tegen het verspreiden vermoedeUJk weinig te doea
,,Er staan geen racistische teksten in en
er is vermoedeliik geen sprake van een
strafbaar feit", zo zei hjj.
:
Volgens een woordvoerder van het
Comite tegen Fascisme en Racisme in
Groningen gaat het om een jongerenorganisatie van de neo-fascistische Volksunie uit Den Haag, die ook al elders in
het land dergehjke pamfletten heeft
verspreid.

Jongerenfront verspreidt
pamfletten in Groningen

de Volkskrant d.d.

OO
-3

o

OO

• derlandse Volksunie. Toch zal de politic geen verdere maatregelen nemen. Van de Leur: "We hebben het stencil bekeken, en volgens ons valt
9 De kop van het pamflet roept krachtige herinneringen op aan d* "Be- het onder de vrye meningsuiting. De tekst is op bepaalde ponton wel
kwetsend, maarferis geen sprake van een strafbaar feit."
; V:^;'v
kanntmachungen'vandeDuitsenindeTwecdeWereldoorlog.
.
• • • • ' :
'
i
•
",.;-• ' •*• ••.•':--:^-i\e Telegraaf d.d.

IMM1GRATIESTOP

Klachten na racistisch
pamflet in Groningen

tegen
buitenlanders

en

Jongeren Front
verspreidt

Niouwablad van hat Noordan • woensdag 24 full 1985'
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Betreft: Jongeren Tront Nederland.
Op'zaterdag 13 juli 1985 werden door ongeveer 6 leden/sympa,thisanten
vlugschriften verspreid, soortgelijk aan het "bijgevoegde vlugschrift,
I-e loeaties van verspreiding varan het Bagijnhof en de Spuiv/eg te
Dordrecht.
E^n of meerdere personen waren gekleed in grijs/zwarte kleding en
voerde(n) S.S. tekens.
Abusievelijk zijn deze personen niet aangehouden.(art.435a V/.Sr.)

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37H

Bi^lage 1 tiehorend bi;j rapportage onder nr.2411/85 van de gem.pol.Alt
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IMMIGRATIE STOP ... NU!
De Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
niets te hebben geleerd van in het verleden gemaakte fouten.
Nadat er de afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afgahnen en
Fakistaniirs alsmede anderen one land binnen kvamen schijnt Nederland
wederom te zijn ontdekt door zogenaatnde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kvamen ruim duizend Tamils one land binnen stromen. Wij betvijfelen
ten zeerate of het Nederlandse volk ermee gebaat is met deze
nieuve 'oulturele verrijking1.
floor het magische tovervoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te venden dit te zijn, staan voor niet Europeanen onze grenzen open*
Men is dan verzekerd van het feit dat een ieder door de Nederlandse autoriteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koate van de autoohtone bevoIking. Tele Tamils geven zich
ten onreehte uit voor politieke vluchteling zodat hun verblijf alhier
gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn deze mensen naar Nederland
gekomen alleen vanwege economische aspecten.
Zolang de regering geen krachtige anti-immigratiebeleid ten uitvoer brengt
zal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door
vreemdelingen die zich al dan niet terecht uitgeven voor politieke vluchteling. .
• In plaats van zich over allerlei Derde Wereldgangers te blijven ontfermen
vordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat besteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral diegenen die
werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit te sluiten en in de kou te
laten staan.
SRI LANKA DIENT IN DE TOEKOMST SLECRTS THEE TE BLIJVEN EXPORTBREN
EN GEEN TAMILS.

WIJ VAN HET JFN QSEN HET VOLGENDE:
1)

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

2)

Het buiten working stellen van de beruohte Anti-Dieoriminatie Wetgeving weIke
de vrije meningsuiting omtrent buitenlandera aantast en belemmerd**•

3)

Het onmlddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereniging

4)

Het op gang brengen ran remigratie

JONQEREN FRONT NEDERLAND

POSTBUS JH;:* '^oot c/ D I - ; N H A A ( ;

*o> 1807806
alua ] 9 jjir, 1945

1) Zo nodifl amtere rubrlc»rlnfl rangavan.

DlBtr.:

BF

Afschr.:

Betreft:

>
.
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Bijlage(n):
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Bakladden oorlogBgraven te Noordwijk

Bekend werd dat in de naoht ran 29/30 «ei 1985 op de ge»eentelijk«
algamen* begraafplaats te Noordwijk een aantal graven van de
Stichting OorlogsgraTencoBiti is besneurd met JFH-kreten (zie
bijgaande foto'e). Daders zijn totaal onbekend.
Bij eetcafi Wikke te Noordwijk, Kerkstraat 32
,
I zijm rechtsextremistiache stickers aangeplakt.
Voorta wordt rerwezen naar bijgaande fotoeopieen, die voor zichzelf spreken.
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Wij van bet Js& jeisen bet volgende:
1) Versterking van de grenabevaking
eodat er een vaarborg bestaat OB
illegalen buiten de deur te bouden*
2) Het buiten werking atellen van
de berucnte Anti-Diacriminatie vet
velke de vrije aeningsuiting omtrent buitenlanders aantast en be-*
1earnert.
•
3) Ret onmiddeli'Jk stop ret ten van
inunigr'atie en gecinahereniging.
4) Het op gang brengen van remigratie.

jss

Scholieren, arbeiders
studenten
SLUITAAN
BIJ

JSS

JSS
rikanen (Surlnamers) naar net overvolto
Holland ll»t komen waar w» nu nog de
last van ondenlnden »n vooral de polltie en de vreemdelingendiensten. doch '
blnnenkort geven wlj ze bifstand, dan \ wlj

m=-
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Excellences, Hoogedelachtbare Heren
•n Weledele Heren,
Vanwege het droevige beleid dat tie
laatste jaren door tie Nederlandse fiegering is gevoerd. ook vanwege het
vreemdelingenbeleid, geven wij tie Ministers enkele van tie voornaamste lips
om uit tie narigheid te komen, /a een
leek zou dat zelfs kunnen aanwijzen
wat er nu werkelijk getiaan moet
worden.
Allereerst moeten tie vreemdelingen
eruit 'en naar nun land van herkomst
worden gestiuird, dit is een duidetijke
zaak, want ais men dit niet zou doen,
dan worden tie problemen alieen maar
groter, 20 ook tie kriminaliteit en bovendien wordt het huizenprobleem
opgelost, 20 ook tie werkloosheid; er
/open duizenden werkloze jongeren in
tie W.W. die geen diploma's hebben, die
kunnen die plaatsen opvangen, maar
als men 20 te werk gaat ais nu en ze
maar een vorstelijk safaris blijft geven
(WW-uitkering). dan gaat er natuurli/k
geen sterveling meer werken.
Aangezien net er steeds slechter uit
gaat zien, maw. tie koek is helaas op,
moeten tie vreemdelingen zoveel
moraat tonen, datze hun gastheren niet
voor tie voeten gaan /open en gewoon
terug gaan naar hun eigen land; dit is
toch heel normaal. maar het tegengestelde gebeurt juist: ze worden met de
dag brutaler. te willen zelfs kiesrecht,
zendtijd voor Radio-T. V., moskeeen enz.
maar het moet toch niet erger worden
en die onnozele Hollanders in den
Haag. die trappen er nog in ook, maar
tie arbeiders kunnen dat weer betalen
van hun schaarse loontje en bovendien
betalen ze al 30% sociale lasten voor
die vreemdelingen. En die buitenlantiers maar lachen, wat een stom volk
loch die Hollanders, zelfs de Duitsers
zeiden het al in 1940, die "dumme Hollander". Ja. beste Nederlanders, wij zijn
Dat er ca. 6 a 7 /are/) geleden ook al
onnozele Hollanders in den Haag zaten.
blijkt wel toen een zekere heerJoop den
Uyl eventjes 120.000 zwarte Zuld-Ame-

vreemdelingen gaan optreden an dan
zullen er veel tiotien vallen; wit hebben
daarom ook al kontakten gehad met
Duitse, Beloische en Engelse striin-^
gtoepen eh die hebben ons voile steun
toegezegd.
Gelukkig pikken tie Nederlanders het
niet meer dat ons land de ondergang tegemoet gaat. Ueer dat 85% wil dat ze
zo spoedig mogelijk vertrekken; er zou
in teite over deze zaak een volksraadpleging gehouden moeten worden,
dan komen de Heren in den Haag er wet
achter wat er ondet de Nederlandse
bevolking leeft!
Bovendien staat ons nog wat te
wachten: de Antillen wordeg binnenkort onafhankelijk, dus maar af wachten
of de Heren nog wat geleerd hebben in
dit tussentijd. Kortom. we hebben alles
te danken aan die Hnkse P.v.d.A en
haar kommunistische aanhang van
P.P.R., C.P.N. en P.S.P.. en daar behoeven we echt niet veel van te verwachten: tiomme lui en misschien willen ze
wel chaos in Nederland om Rusland in
de kaan te spelen !
Onderstaand nog enkele punten ter uitvoering om de crisis te boven te
komen :
a. WW-omlaag. want geen sterve'mg
gaat werken voor 2 Hentjes meer in de
week (systeem toepassen net als in
Duitsland en Belgie: voor de t*eede
keer werk weigeren: geen geld).
b. KB-afschaflen, kost milliarden en
extra voor die vreemdelingen zoals Sun
namers. Marokkanen. Turken en AntHlianen, want die hebgen gemiddeld 8
kinderen !
c. A He vreemdelingen eruit, behaive
Indo's en Molukkers.
d. Ontwikkelingsgeld besteden voor
Suriname t.b.v. Huizenbouw^dat. als ze
teruggaan, er genoeg huizen zijn maar
wel zeer eenvoutiige betaalbare wonirtgen. Want het geld sturen naar andere
zwarte lantien heeft geen zin. het is
water naar de zee tiragen. want we zien
toch del als er een zwarte baby sterlt,
komen er 10 voor terug want neuken dat
kunnen ze en wij maar voor die narigheid betalen waar geen einde aan komt.
laten wij eerst maar eens voorlichiing
geven aan die analfabeten.
Dit zijn maar enkele punten, dat is duidelijk, de rest mogen ze zeif bedenken
in den Haag; laten we hopen dat er
spoedig sterke mensen komen in het
belang van Volk en Vaderland.

BB "apakkie Toor hat bekkia- veer hat anti-faolatan ooaitt Baaehada.
TlJf xaolatea Bog val, hat kan alat op. Btanta pada giagan »ij TO!
aatboualaaBe aaa 'apoataae* daBoaatratia op potaa aattaa.
Op baTal Tan da Offioiar Tan J«atitle fonaerde da politla vaa apaeiaal taaa OB dia aeo-faaciataa BO aaal Bogelijk ta trraatarao.
Maar dat vaa alat Bear aodig. Be dadara Belddan *ioh Trijvillig
MJ da politla^.. ..
._ "
Bat vtreB ^lij^^lTlg»'g7B.?.yJtr^it .Baaebada, da 21 jarlga B.B.F.K.
Tan B. aa da 19 Jarlva A. TanT A^_.beide .Uit Vaaraalo plua da tvaa
Trouvan, 4a_ 20jarlga B.T. ut^Baagelo^ih 'da 10 jaxiga A.A.B.B. nit
Baaebada. -•
'.
: :
^fe!"*•*«*. Ba >ij Tartaldan MB Tarbaal.
Boa «i^, aa aan aTondje gacallig atappen, hiadarlijk verdaa gaTolgd
door aaa auto dia Tarbliadaada liebt Toarda. Zalf redan ae la aen
Benaultja. Tot atoppan gedvoagaa Berkte Ban dat ar tvaa Turken
lacaten dia aonder opgaTe Tan redeaen Bat bun op de TuiaV^lngen.
Paa later Temaaen cij dat da Turk, Baxikli, door aaaenloop Tan
oBatandighadan bet leren liat. Br varan gaen ditcriBlnerende opBerkingen gcBaakt. Tijdeaa dat Tarboor Terklaardaa Baderlandae (!)
gatuigan dat tijdeaa dia Taebtpartij gean diaeriBinaranda taal va*
gabacigd. Bun Tarklariagaa an dia Tan da gatuigen koa da politia
ban alata tea laata laggan an Boaat aa latan gaaa.
Saareatagen vard vel de andera Turk M.IJ. ingerekend, Tardaeht Tan
openlijke
Han aoat ar niet aan deakcn dat bij dat aerate Tarboor nog geen
oTcrtuigdc bavijcen Tan bun onacbuld aan da dood Tan de Turk Enzikli
vaa aaa ta -tonen. Dan bleren ar geen raaen an dauran Beer baal in
bun buia-of-dle Tan bun oudara. Daar kunnan vij oadarband dat liakaa
tuig al taaovg Toor. Too.rb»eldan ta OTar.
De gaplanda dasoaatratia Tan hat ABtl-faelataa eoaitd vard a^galatt.
Tot bun grota droaTaai*. Ja, vaf, begin Je Bat aan^kerk coadar aondaara an aaa ooaltf conder raeiataa. Biata tooh, JMMT bi!

WALTER REDER
IS EINDELIJK VRIJ

DE TWEE VAN BREDA
ZITTEN N A 4 0 JAAR
NOG STEEDS GEVANGEN
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Amsterdam heeft *t
Ze mogen t houdcn

CEI:ED:TE ROTTERDAM
De ceceente Botterdaia doet Binds kort aan "positieve discririnetie'
Dat houdt in dat ecu lid uit de "etnisrhe rcinderheid" eerder dc
bear krij£t dan eer tfederlender!

-bl§CRIMiNATIE
Vat ia ntra elgenlijk Diecriainatie.
Diacriainatie koat oorapronkelijk uit bet Crieka "diacriainatio"
•letterlijk het aaken ran onderaebaid. Tolgena ona Kederlandae
Strafrechtj "Bet epzettelijk beledigen of iemand acbtaratallan
vtgena sija raa, laTanaovertuigtng of godadienat.
Alia rode "aenaen" (leerscorauniaten gebroed) beeft bet* vcg »et
da diacriainatie- hoog in bat (zvde) Taandal ataaa. M&ar
ZXJ DISCRIKiraRER WEL HET MEESTE!!!!«!! Boa?
- Ve andere OTertuiging-de enige eebte HATIOKALISTISCHE- vordt op
alle fronten «Joor dexe "nensen" beatreden door allerlei onwaarheden
.(te verspreiden en iedereen faaciaten en naci'a te noemen.
' - De aanhangera ran rechtae orga.niaa.tiea vorden ala bet even kaji
overal geveigerd b.T. kroegen, eluba, eoncerten en bij de Politic
(CP-leden).
Ala wij uit konen roor onze men ing dan ia er altijd- wel veer co'n
peraoon (swijn) die bet er niet aee eene ia an gaat ceiken bij
de politic of- B an V. • Maar ala cij op atraat gaan blVren over
Karx en bet aooie RUB land vorden vij kvaad en vorden dan door
de politic rerwijderd.
Cezien bet bovenataande zijn alle aanhangera van rode parti Jen
Btaatsgevaarlijke individuen die erg veel DISCRIM1NEREK; aaar Ja,
vij kunnen niets doen want zij discrimineren nict, want eerlijke
recbtspraak is ook al rood en het halve politieapparaat eveneena
ZOALS AL SERDEB CE2,rSD i fESTHIJIT JIT CESPUIS ! ! !

FT-'-'"

-» - •' »'" TV-."* ' •" "

BUITENLANDS NlEUWS

Bet gerechtBhof in Frankfurt heeft op 25 januari van dit jaar
Michael Kilhnen veroordeeld tot drie Jaar en vier naanden gevangeniaBtraf.
Zi^n enige'BiadrijfiB, dat hij propaganda aaakt voor een ideologic die het verloederde en corrupt* bestel in Duitsland aan de
kaak atelt. Ktlhnen, die al vier en een half ^aar in een Duitae gevangeniB heeft gezeten, iB vederom het zvarte schaap van de Duitae
Xnhnen tijdene «ijn proeea
juBtitie geworden.
De atraf vaartoe Ktthnen ia veraordecld, laat veer eens te Beer zien
vaartoe de autoriteiten in ataat cijn/Met dit tnnniB ia het licht op
groen gezet oa Kationaal-SocialiBtiBche vrijheidBtrijdera en andere
nationaliatiBch* critici te onderdrukken en naar villekeur gevan• gen te cetten.
____——____________——^————
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1807753
20 AUG. 1985
1) Zo nodlg and»re rubrlcwlng Mngvvan.

Dlstr.:

BFA

Afschr:

Betreft:

Verspreiding reohtsextreaistische geschriften te Noordwijk
Vernoaen werd dat op 11-11-84 door onbekenden een aantal rechtsextreaistische geschriften Tan het JFN
in de brieTenbus ia gestopt Tan
t« Noordwijk
Mogelijk betreft het een tegenactie, oadat
in het Terleden reehtaextreaistisehe stickers Tan lantaarnpalen in Noordwijk
heeft Terwijderd.
I.T.B. dit gebeuren zijn schriftelijke vragen gesteld aan het
college Tan B & W Tan Noordwijk door
, een goede vriend Tan
', die
in Noordwijk een anti-fascis«e-co«ite heeft opgerioht (waarbij
•ogelijk ook
' is aangesloten).
Mogelijke afzender Tan het materiaal is
, die dicht in de bunrt Tan
woont en bij de politic ale een fanatieke reohts-extremist
bekend staat.
Onlangs is bij
wederoa allerlei reohtsextreaistiseh
aateriaal in de bricvenbrns gestopt
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r
een revolutionairc beweging
voor

strijdbare jongeren*

WORDT LID.. NU!
JONGEREN FRONT NEDERLAND

A

iongeren Front Nederland

taxi-*
dScieren

weer aan

niii.-n r wns hcl werr r;iak. Ecu klub van /o'n 7 neo-fascislische
•M.|IMI'I. vcmldr /it:h ijrroopen Nederland wcderom I as tig Ic vallcn
- i l>< ! iiilihitRii von vofksnationalistischc pnmflettcn. Deze kcnr
nl •vrni'iim prmoe ijrkonfrontoord. Leiden, Rotterdam, Den Haag,
• i.ir<(.:.ii.-ii PII Utrecht wcrdon eerdor bezocht. Mcestal waren dc/e
•i*-:: > . „ . n von-ii bckend, /odal dc anti-fasrislen aldaar voldoendo
ii'ii:;i-n ii K.oficJi-n liiedcn. t)m dc onduidRlijkhcid over -in dit gevalI inni|iMi-M I con I Nlndcrland zovccl moqnlijk weg te werken is
• I MVI-IVKMs iirlikel qnmaakt.

Front. Nederland
i -itr is hot Jnnqcren Front
!"I!HM«! Mf'N), vourheen Jeugd
- . •'•jrdorlnnd, voortgokomcn
'••!•: Mnlidnaal Jcugd Front
;' >. • n-r N.1C is do jetigdafde: • Mi «)•> Nndorlamlsc Volks.• -fiVU'. Reden hirrtop was
ruzir tu^sen do
Glirri'ix»rvecn-a»»nI'ljr", Coal's Stewart Mordnunt
• '*•' Jf'.JH'N)* pn Peter
van
i. •>•„;, /r>n (ex-NJF,JFN)* ener; ' ; • >••• /ijn voornnamstc teqen..ri'!o. '-:,irliin Frcling ({-x-NJF,
V.\'. CV r -\H, ANS Nedcrland)
.••nfli^-.'i K)!!. Oit terwijl Glimi . (••• i isii-l rrns mcer voorzit- wos •',••" tie NVU, hij was
lfr r;pf'i MiJ. In atigustus 19B2
'»•: Mfirfinimt met een eigen
-.tlr'N-l .TN-nieuws'. Hij had
• >h;tar rjonnpg invloed om dit
dinkrn, want hij zal nog
-'fiin in 'If* redaktio von het
' ) .1 nioiiws' -hr*t blad van lint

NJF*- en was bovendien voorziltnr van hot NJF*, Freling
slcchts vice-voorzitter. Pas in
februari 1983 is de scheuring
dcfinitief; 'het NJF-nipuws'
verandnrl van naam r.n gaat
'Opmars1 he ton.
Op 20 juli 1VB3 keorl .loop Glimmorveen lorug gV. voorzilter
van de NVU». Hot JFN* blijft
gehandhaafd als onafhankelijke
organisatie ondcr leiding van
Mordaunt. Freling baalt en bedankt als voorzitter van het
NJF*; de nieuwe jeugdfrontleidcr wordt Ren^ Lenting, geeri
onbekende' bij de Centrumparlij.
Hij zal in de Inekomsl genssisteerd worden door Paul Blokhuijsen, Leon Buisman en Kees
Kellendonk.

lisch<- Arbuiderspartii :v. IP ric."ten. Kn jfi hoor. in iio1 )i •.'..•! '\'W
heeft de zovnelste "i n if I-.LI /n .•
aangedirnd. l)il OVN- vi. :.-iliiT
her OVNS*, nntpopl .'i'! .is ,--pn
heusr; skuMjrncp. ID*- Lirl'.i":' ••S*.IP
led<?n ^ijn f rrlinc,, .I.;'" . -••»'•
Ham (NVU«, J'N^, ! fi.».< •••-.
llzr Mans (f fj>,.<l 'N* . ".;t hi •<
'het VasindcP r-lfi.-i' ... ?••»•: !•
denqrapp<Hi rn I -iiifi•••••r. -i (.
Ze vrrsprpidr-n |i;-." • ir -i-" •' '
tekstpn yls 'f, "•;';••• -i: '••• • ..
6 miljocn Ic-urii-ns' • :' 'V.jrirrt'
Hollanrlsf? Cnll«i«i:. "i-ii<»-ri (•>(,»..
de rnuur. r>iffj l-<'-il-'
Begin 198*4 wnrill hf i.-VN1.?* ,•,--.gcnomen h>nrv>n (•••
.ifs*' .- .
vormt nil de r'ltlnrrlar*..-.' ni.*•••.•••
met Johnny van Mar. m- .;-i.v r.
Uitbreiding kitn ruitinmji-* < ic;
alleen afhanrjpn van »\!i <»f. •.•!••
Uitbreiding
gaan van (wee qrnr;i'»". w..'.i
Op een gegeven moment bereikte stabilitfit rn pcnhi;..' !•'»; j • ;
nns het gerucht dat Freling van wcl eens wal ft? w.- ";r:;-> ovci.
plan is een Nationaal Socialis- Daarom worflt er driiu > 4 f fnlilorn,

wfiarbij senooljcugd en voetbnlsupporters /eker niel vergelen
worilnn. Dit laaUte bleek ua
Mini Iiiri Hoogduin (c»-CP»,
NVU", JIN') in y'n ei.-ntje in
•XMI Hani) a;m del runsvlcn was.

bijvoorburld Chili en
zuats Klaus Barbie en di Ciujno
(bom Bolocjiui).

Konlaklefi
De ntiuwsle bamlen zijn die rnel
Ideologic
de NVU», aklies worden nioestal
Hi-l ,I~N" is ecu vim de rnretil
.|in>ryjinis«:erd en uitgevocrd in
aktteve neo-fascistibche jontjes;nn«;nwnrkinr| me I do NVU* on
renorguni&alies in Nederland.
ijlnnnu'rveen schrijfl zeer reyi-lHel lolna) aanlal leden wordi
'ii.-iliq in 'hel JFN-nieuws1.
gescha'. op >jQ (inkluiu de ovcrlapCi.-i!s Ludcstein (ex NJF«,JKN»,
piogcMi riM-L NJF' en Vikinyjougd),
i'VI AH») zorqt voor iiel kontakl
waarvan er misochiun JO gerelusM-n JFN" en hel Consorlium
-.-.•nc. -•••oneri woiden lul hc«l akMt Li'venaboom' van mevr.Koal
t.ievc :^c I'ltrfllc. Hun atreven is
vim Tonningen.
««.i !»'J-ioelinij van ulle e*lreemTrainingskampen vinden zowel
rt;rrif.r
denkonde jongeren. Om
in als builen Nederland plaals.
li-i'iv werkiii,-. iel.8 mee to bereiOenk maar aan de jaarlijksc ijk.-n is pot t|ni!d internationaal
zerbedevciarl in Diksmuicle. 7n
•i.wf'i'k een vuorwaardc.
grocil dc samenwerking lussen
• • • • ' or) i.tote u?haal verspreidtMi do Vlanrnse, Franse (Noire Eu• :••<>!. rjftnttiimaUjriaal heefl rupe, Front National), Duilsr>
-~. . i IH-I ; '.•k-'ridmaken van nun (ANS*), Lngelse (National Front,
• r In,-: >.'aol andnrsdcnkenden Brilish Movement) en Nederland.•: .-vuceren. Dal leverl vaak se 'kanu raden1.
..nieit op. De beweging
. id' cielest pn d..i ondcr lingo Jus ti lie
iii«J v.;: ••levigcl.
JFN'pamfletlen zijn loi nu tu<;
v'.>k)f..^ cer« van imn pamflellen geen aanleiding geweesl tot juuw.!:i-r ?.H de nsi'i ideo'ogie in lilieel inyrijpen. Dit umdal ntt't
ere herslL-Men. i'e ?ijri Icgen
de inhoud, ook al is z\\q
•• • :--«?en ir Nedarlund, die niel en roept zij op tol emotiuncle
: 5. 'Onb doel is een wereld- reakties, geen slrafbaar feil
Manke eenhejrt1 en 'JFN, wordt geplecgd. .
:.if.:;!<»! sirijdbare jeucjd'. Ook De lijn van polilie en jus ti lie
•.rK^iii jiire-i ze do onlkenning bestaal hieruit dal iedere indi. r.'i ---I- TI ord op 6 miljoen joden viduele overtreding (verboden
!/!oni ••'•« Tweede Wcreldoorlog. wapenbezil, openbare gewetdpleging) direkt aangepakl wordl.
Id •«!. .)FN-n!euws' en 'de Zwarle
Glimmerveen is al verschillende
t<al' komen naasl anti-konimuniskeren veroordeeld wegens hid
1 srhe getuidcn joden- en builen!andernaa». hoi sterkst naar voren
/ jid- Afrika hoorl blank en de
sy«!'.path:u gaat logischerwijs
^ut. naa; -i<i c;ewelddndigc en fasti >cr<u Afrikaner Weerslands
.-. wi-o:ng '.AW8). Hatzelfde geldl
in landen als
.iiktati

iinn/elten lol haul en discntninalic van jnden en Freling werd
oillaiHjs veroordeeld lol 3 maanden gevanijenisslraf wegens
openbare qewcldplcging. Dit beleid niiiakl ilut oa het JFN* openlijk tiaar gif kan spuiun zonder dal daar verdcrc vraaglekens
tin gezcl worden.
Kan juslilic; dil boorl klubs ei.idelijk serious ncnion en er daa.lworkclijk iiMs legen onderncmon
of clreigl Nederland dezelfde
karil op It- gatin nls DuiIsland,
wanr een SS-reunin cjowoon doorgunij vindl on eeri polmcuu tils
Strauss net doel alsof zijn
ncus bloedt.

ruK
C. l*= C util r u rupar 11|
UVN^-Oniifliarikelijk V (.-Ibond N ,il i
un iiul SOL* i wlis I t-n
Nil = Nalionanl J i:u<|U I r o n t

I I N - I o n q vt an I r o n l N ecli-i .-'.ii
N V U = N oiled ilnd-.e Volk bur,,,f
I V I A H = C u ni i I e t ci vo<iilit t t >idin'i
I t»%I i v i I ei I '•»' I fc t er ir v an (I i* 1 Oil >t r
v KI j a a i Uaij v a n A .loll H i I li-r
A N b = rt klioilbl lout N :it iuiiu 1 ri ' ."
; i l l i t tn
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Datum bericht: 26 juli

1985

Bijlage(n):

~

FRONT NEDERLAND"

Betref t :

Op donderdag, 24 juli 1985i hebben onbekenden aan de buitexw
zijde van peroeel Stationsweg 162 te ' s-Gravenliage een drie-tal
stickers aangebracht,
In het genoemde perceel is net wijkcomit6 Stsftioosbuurt gevestigd,
Uit een verder onderzoek is niet kunnen blijken d.oor..irie de bedoelde stickers zijn aangebraclit.
De teksten op de

luidden:

1. JONGEBEN FEDERATIE HEDERLAND. Postbus 962, 2501 CZ DEN HAAG.
rood van kleur en een «r*-3?k«»I met daarin een runnenteken.

2. MET ONS TEGEN HET MARXISMS.

rood van kleur en voorzien van hetzelfde postbusntumaer.
van Anton NUSSERT.
3. Afbeelc
rood van kleur en voorzien van hetzelfde postbusnummer.
Tot op heden he eft men in de Stationsbuurt nog geen andere melding binnen gekregen over de bewuste stickers.

1) Tenxij andcre rubricering vereist.
200A37M

1808071

ACD

*=» 2 2 AU6.1985
CO
1) Zo nodlg andwv nibrlcorlng a*ng*y*n.
Dlstr.:

BF

,

d.

Bljlage(n):
BO:

Afschr.:

Betreft:

b.

212.350

Jongeren Front Mederland
Volgens aededoling van Stewart •
heeft het JFN oag«Teer
2^0 leden, waarTan ar ongeT«er 40 aktief zijn. Een groep Tan
het JFK Tan ong«v«er 12 personen was naar d« IJzerbedeTaart in
DiksBuid* geweest. D« groep was gekleed in een soort uniform,
bestaande uit zwarte broek, brnin overhead (waarop een hakenkruis)
en Dnitse laarzen.

f
j
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Informatierapport
Door rapporteur In to vutfan
Volgnr. :
Daturn :

Door BVD In to vu/len

<|

F

•i

4-9; 1985
Dtetr,

«•*•" 11.SER1985
CO

££A

F
Betraft:

ACD 850916 161

b.

/±

d.

Jongerm Front H«d»rland.
Op 29 augUBtue 1985 zijn in diverse vijktn Tan Puraerend exe*plaren ran
bijgevoegd pamflet verspreid.Czie tevens bijgevoegd knipsel uit de NNC,
d.d. 31 augustua 1985).

850916 161

Buitenlanders eruit?
-

Da orergrota meardarhaid van da Nadarlandaa bevoIking ia Tan oordaal
dat hat onbaperkt binnenlaten van honderdduisenden niet-Buropaanen
aan raapsalige beslissing was voor ona land.
Destijds vroeg niemand aan da Nederlauders of sij dael wensten uit ta
makan van aan multiraoiale samenleving. Da PvdA, CDA an TVD politioi
weigeren alka diacuaaie aan ta gman intake ondaxverpan soala inmigratia an rapatriatia. ZiJ dia zioh over dasa onderwerpen val durvan
uit ta spreken wordan vijandelijk bejegend an lopan selfa hat riaioo
tot gevangenisstraffen ta vorden veroordaald.
In Nadarland ia bijna allee baapraekbaar solang hat maar niat over
etnisehe mindarhadan gaat. Vannaar u aan vooratandar bant van terugkeer van buitenlandera naar hat land van herkomat, wordt u uitgemaakt
voor racist. Men eiat van u dat u begrip opbrengt voor cultuur an
leefgewoonten van dasa menaen.
Da liaden die ona so goad weten te vartallan dat wij ona dienan aan
ta pas sen aan de culturele gebruiken van da vreemdelingen kunnan geoakkelijk praten. In hat algemeen wonen zij niet in wijken net een
hoog percentage buitenlandara. Hat wordt hoogtijd dat welzijnwerkers
an geeatelijken, die pleiten voor opname van politiake vluohtelingen
in ona overbevolkt land, de daad bij hat woord voegen en deie aensen
zelf eena liefdevol in nun woning opnemen.
Politic! die onophoudelijk hun mond vol hebben van solidariteit,
naaatenliefde en humaniteit sullen seker hierin voor moeten gaan door
in hun villa's meteen twee buitenlandae familiea te huiaveaten.
Politioi, velsijnwerkers en andere wereldverbeteraars die over hat
algemeen veinig begrip of belangstelling kunnan opbrengen voor
anderadenkenda Nederlanders, sullen mat dase daad ona tot voorbaeld
atrakkan.
Dit lijkt ona een unieke gelegenheid voor alien dia so graag de multiculturele aamenleving propageren. Op dase wijze kunnen zij hun
waanideeBn in de praktijk brengen*
Hoogat vaaraohijnlijk komt dit soort liadan na aniga tijd, vanneer
zij de nodige ervaringen hebben opgadaan en werkelijk kennis hebben
gemaakt met de multiraciale aamenleving, op betere an nieuve ideeSn
om da problemen van da buitenlanders op ta loasen.
Ondarvinding ia nog steeds de baste leermeester..., niatvaar?

t

Racistische
pamfletten
in Purmerend
fh 2/2^?^.

PURMBRKND. — In MB deal van farmerend ztfn dondetdaf to de loop van de
H0t buQctlBf ton MD 4M& kstrt b*drakt A4 TtlMK te oodertekwid door bet
Jonpun ftont NedertMd. De poBtte
veificliti Ook In de OHM
en Van BaJenitnat en
menaen punfletten van de ndatiecne beweging huis-ecn-huis te hebben cat
vangen.
DepanflettenhabbeiihMwIelaantelEM
en xtjn voorten van het vicnet en pMtbttanummer van het Jongeren Ftont NederluidinDenHaag.
Onder het brieflwott 'Buttenknden erv"^ hekeH het feachrift te opniiende tek>
PvdA, WD en CDA inzake hun vnemdeUngcnpottttek. Politici, i"'***tiTf*'''T*^i*T en
CeeeteUJken die pktten voor de opname
van polltieke vhichtellngen worden to het
ponflet opgeroepen "hun waenideetn' self
in prmktyjk te brnigen en buttenlandeta to
hun hulzen op te nemen.
De politie, die een ondenoek naar de
nerkomtt van de pamfletten to begonnen,
wilt vanmorgen no* niet of bet Jongeren
Front Hederiand to verband itaat met het
Nationaal Jeugd Front, dat vorig Jaar to
Purmerend een Btkkeractie ultvoerde tegen de buitenlandera. DaarbQ werd het
wtfkgebouw voor de Surlnaamae en Anttlliaanw gemeenschap aan de RivierenUan
beplaki

•
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Bijlage(n): 1

Betreft: Jongeren Front Nederland.

r

Hierbij doe ik U een pamflet van het
Jongeren Front Nederland toekomen,
hetwelk geplakt werd aangetroffen op
de Veluwe.
Naar de inhoud van het pamflet moge
ik U volledigheidshalve verwijzen.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M

851008 037

BuitehTandersreriiit?
Da overgrate meerderhaid van da Nederlandae bevolking la van oordaal
dat hat onbaperkt binnenlaten van honderdduizenden niet-Europeanen
aan ranpzalige bealiaeing was voor ona land.
Deatijda vroag niamand aan da Nederlaiidera of zij dael wens ten uit te
oaken van aan multiraoiala aamenleving. Da PvdA, CDA en WJ> politioi
weigeren alka diaouaaia aan ta gaan inzake ondarwerpan zoala !••!gratia an rapatriatla. ZiJ dia zioh over dace onderwerpen wel durven
uit ta apreken vorden vijandelijk bejegend en lopan zelfa hat riaioo
tot gevangeniaatraffen te worden veroordeeld.
In Nederland ia bijna alias beapreekbaar zolang het aaar niet over,
atniaohe minderheden gaat. Wanneer u een vooratander bent van terugkeer van buitanlandera naar het land van herkomet, wordt u uitgemaakt
voor raoiat, Han aiat van u dat u begrip opbrengt voor oultuur en
-leafgewoonten van. deza mensen.
.
De lieden dia ona zo goad vetan ta vartellen dat vij one diehen" aan-—,
te paaaen aan de oulturele gebruiken van de vreemdelingen kunnan ga•akkelijk praten. In het algemeen wonen *ij niet in vijkqn met een
hoog percentage buitenlandera. Het wordt hoogtijd dat welaiJnwerkerB
en geeatelijken, die pleiten voor opname van politieke vluohtelingen
in ona overbevolkt land, de daad bij het woord voegen en deze nenaen
calf eena liefdevol in hun woning opnemen.
Politioi die onophoudelijk hun mond vol hebben van eolidariteit,
naaatenliafde en human!teit zullen zeker hierin voor moetan gaan door
in hun villa's meteen twee buitenlandae families te huiaveaten.
Politic!, welzijnwerkers en andere wereldverbeteraara die over het
algemeen weinig begrip of belangatelling kunnen opbrengen voor
anderadenkende Nederlandera, zullen met deze daad ona tot voorbeeld
etrekken.
Sit lijkt ona een unieke gelegenheid voor alien die zo graag de milticulturele aamenleving propageren. Op deze wijze kunnen zij hun
vaanideegn in de praktijk brengen.
Hoogat waarschijnlijk komt dit soort liaden na enige tijd, wanneer^
zij de nodige ervaringen hebben opgedaan en werkelijk kennia hebben
geaaakt met de multiraoiale aamenleving* op betere en nieuwe ideeSn
om de problemen van de buitenlandera op te lessen.
Ondervinding la nog ateeda de beate leermeeater...* nietwaar?
I I . I l^k-'^'~^V
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Afschr.:
Datum rapport

24-9-1985
Betreft:

Met 3.F.N.

Hat 3.F.N. in Arnhem heeft plannsn om net als in andere grote plaatsen, en
eigen afdelingsblad uit te geven. Dit zal dan sens in da twee maanden
gaan verschijnen op hat fofcmaat uan twee/ vellen A4, inclusief de posters.

Met 3FN komt wear uaak bijeen op vrijdag-an zaterdagavond

in de El Condor-

bar, de Move, maar vaker nog in een nieuwe gelegenheid, bar Classroom,
uelke laatste bar men min of meer als stamkroeg uan het DFN beschouut.
Van daaruit uil men in de toekomst folderakties gaan organiseren.
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fro .
"Waar recht onrecht wordt,
wordt verzet een plicht."

811 611.198
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JONGEREN FRONT NEDERLAND

DOODSTRAF
VOOR DRUGSDEALERS!

STORM

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 - 2501 CZ 's-Gravenhage

gratis.
Losse nummers van STORM zijn voor J.F.N. leden
buiten Arnhem verkrijgbaar voor Fl. 1,50.

<

NEDERLAND : Afdeling ARNHEM.
,
STORM is voor J.F.N. leden in Arnhem en omgeving

STORM is een uitgave van het JOU

MACE

Probeer nieuwe leden te werven, hoe meer leden
des te vaker kan het blad verschij nen.

STORM - Arnhem: Het blad voor Nationalistische
j.F-N. Jongeren en militante skinheads.

Ook kunnen advertenties worden geplaatst. Deze
kosten Fl. 1,.. per regel.
Ingeleverde copy wordt niet teruggestuurd, tenzij
porto hiervoor wordt bijgesloten.
Op de postbus kan ook propaganda-materiaal worden
aangevraagd, men moet dan drie postzegels van
70 cent bijsluiten-

Een ieder die een artikel heeft, tekeningen kan
maken, vragen heeft enz. enz. kan naar bovenstaand adres schrijven.

Dit is dan het eerste nummer van STORM, het
blad van de JONGEREN FRONT NEDERLAND, afdeling
Arnhem en omstreken.
Daar er de laatste weken nogal wat nieuwe leden
zijn bijgekomen vonden we het wenselijk een blad
te maken, waar we ook wat dieper op de situatie
in .het Gelderse kunnen ingaan.
Zo kunnen we regionale gebeurtenissen behandelen,
informatie geven over acties in Gelderland en
kunnen we het blad gebruiken om de J.F.N. kring
in en rond Arnhem uit te breiden.
Het blad is voor de Arnhemse leden gratis, voor
leden buiten de kring Arnhem kost het blad, incl•
porto Pi. 2,50 per nummer.
Het voorlopige redactie adres is:
Po_stbus 571 - 7200 AN Zutphen
/

)

)
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We need YOUR support
ROCK AGAINST THE REDS

Tevens is op bovenstaand adres verkrijgbaar op
cassette de L.P. van Above The Ruins: "Songs of
the wolf".
Deze cassette kost 3,50 Pond exclusief porto.

50 Pawsons Road,
Croydon, Surrey, CRO 2QF, Engeland
SKREWDRIVER "BLOOD AND HONOUR" 4,50 Pond (ex.porto)
Verzamel L.P. "NO SURRENDER"
5,00 Pond (ex.porto)

NATIONALIST BOOKS;

Veel j.F.N.-leden kennen ongetwijfeld de Engelse
skinhead-band Skrewdriver. taij zullen zo veel mo"I
gelijk informatie over deze- en andere skinheadbands in STORM geven.
J
Na twee singels, een verzamel E.P., en een L.P is
er weer een nieuwe L.P. van Skrewdriver uitgebracht,
getiteld " BLOOD AND HONOUR ". Deze L.P werd opgenomen in Duitsland op het Rock a Rama-label.
Enkele nummers van deze nieuwe L.P zijn o.a.
Blood and Honour, Streetfight, I know what I want,
Tomorrow is always to late en The Jewel in the Sea.
Tevens komt er binnenkort een nieuwe verzamel-L.P.
uit, getiteld " NO SURRENDER ". Op deze L.P. staan
ook twee nummers van Skrewdriver, getiteld:
"Tearing down the wall" en "Don't let them pull
you Down", waarvan wij de tekst in dit nummer van
STORM afdrukken. (zie volgende pagina's.)
Als J.F.N. lid mogen deze twee L.P 's niet in je
verzameling ontbreken.
Je kunt ze bestellen bij het NATIONAL FRONT, het
besteladres en de prijzen volgen hieronder.

SKREWDRIVER 1

WHITE

NOISE

Mr. Argentina, we smashed you,
You should never try it on with the red, white
and blue.
If you try again, we're going to go for your
throats,
Cause we will rule the waves, if we've still got
boats.

Don't let them pull you down,
Don't let them pull you down.

MIDDLE 8

Wherever you go, what ever you do,
You'll always get picked on, cause you're red,
white and blue,
The judge is in the pocket, of Mr Money Bags,
The others follow leaders, who wave a red flag.
CHORUS.

You're walking down the street, and a van slows
down,
They pull you off your feet, and they knock you
around.
Who ever they are, if it's the reds/ or the blues,
They' spit on our flag, when they take it out on
you.
CHORUS.
We're flying the union jack,
And there is nothing wrong with that,
We're flying the union jack,
And there is no turning back, white man.

Tekst: "Don't let them pull you Down"

'

'

WIE STRIJDT, KAN VERLIEZEN,
WIE NIET STRIJDT, HEEFT BIJ VOORBAAT AL
VERLOREN 1 I DAAROM JONGEREN FRONT NEDERLAND 1

MACE

Wat in Engeland, Duitsland en ItaliS heel gewoon
is, zien we in Nederland ook steeds vaker; skinheads en volks-nationalistische jongeren treden
samen op tegen hun kommunistische tegenstanders.
«
Onder deze kommunisten bevinden zich opvallend
veel punkers of chaoten/ zoals ze zich zelf graag
noemen. Het verschil tussen skins en punks is dan
ook zeer duidelijk. Skins, kortgeschoren of helemaal kaal; schone kleding, spijkerbroeken met
korte pijpen, meestal gecompleteerd met laarzen
van Dr. Martin en hier en daar een tatouage.
Punks zijn te herkennen aan de, soms in allerlei
smerige kleuren geverfde, hanekammen en andere idiote kapsels, vuile kleding, ongewassen, vol gehangen met veiligheidsspelden, de meest achterlijke
soorten oorbellen en andere idioterie.
Een ander groot verschil is dat skins meestal zeer
patriottisch zijn; liefde voor hun vaderland, hun
afstamming en cultuur; en tegen de overspoeling
van hun land met vagebonden uit alle verre windstreken der wereld.
Punkers zijn voor een komplete rotzooi in Nederland, vernielen, kraken, stelen; ook wel proletarisch winkelen genoemd, dus tegen iedere vorm van
orde en gezag.
Punkers zijn over het algemeen te beroerd om te
werken en profiteren liever van sociale uitkeringen,
terwijl skins een positieve bijdrage aan de wederopbouw van Nederland willen bijdragen. Het is dus
geen wonder dat er bij het Jongeren Front Nederland
nogal wat skinheads te vinden zijn, en zo hoort
het ook: militant rasbewuste skinheads en volksnationalistische J.F.N. leden tegen Punkers, Anarchisten en kommunisten.

Skinheads tegen het Kommunisme.

StVA Garsten b. Steyr
Am Platz 1 - 4451 Garsten

P.O. Box 1060 - Jeloen, 1501 Moss,

El Salvador/Nicaraguan Defense Fund; 5721 Arapahoe Avenue - Boulder, CO 80303
Verenigde Staten van Amerika.
(Steun de anti-kommunistische strijders in
Zuid-Amerika. Stuur een kleine bijdrage in

Nationalistische Front; Postfach 6110 48 Bielefeld-West Duitsland.
DNSB; P.O.Box 9210 - 9210 Aalborg S0 Denemarken.

Nordic Order;
Noorwegen•

British Movement; P.O. Box 7 - Slaithwaite,
Huddersfield, Yorkshire, Engeland.

BEVRIENDE ORGANISATIES;

( Informatie overgenomen uit HNG Nachrichten,
van Augustus 1985 )

Oostenrijk:
Ekkehard Weil

- JVA Gerichtsstrasse 5
5800 Hagen 1
Andreas Tessmann - Biggeweg 7
5952 Attendorn 3
Peter Frtfhlich - Altstadt 25
6110 Dieburg
Thomas Kadow - Seidelstrasse 39
1000 Berlijn 27
Peter Lemmens - Mtfhlendyck 50
4170 Geldern

DuitslandA
Siegfried Borchardt

Hier Is )n lijstje van gevangen kameraden in'
het buitenland.
Stuur hun een kaartje of schrijf een brief.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962
2501 CZ 's-Gravenhage

Dit formulier opsturen aan:

Ik kan wel / niet meedoen aan folderacties.

Ik weet dat het lidmaatschap van het J.P.N.
PI. 40/.. per jaar kost, en dat ik daarvoor
minimaal 4x per jaar het blad J.F.N.- Nieuws
ontvang, plus alle andere uitgaven van het J.F.N.

Naam.
Adres.
Woonplaats.
Geboorte datum

IK MELD MEJ AAN ALS LID VAN HET J.P.N-

JONGEREN PROMT NEDERLAND

- Ben jij tussen de 18- > 3C )aar ?
**
- Ben je trots op je Vaderland, haar cultu-rele erfgoed, en vje af starraning ?
0 - Ben je bereid je in te zetten voor je
Vaderland ?
0 - Ben je anti-kapitalistisch, anti-kornmunistisch en anti-zionistisch ?
Als je deze vragen met JA beantwoord, moet jij
lid worden van h'et:

0
0

.

