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EERHERSTEL VOOR
ANTON MUSSERT!
Op 7 mei 1946 werd na een schijnproces op de Waalsdorpervlakte te
Soheveningen (Den Haag) door een executiepeloton gefusilleerd
ir. Anton Adriaan Mussert, de leider van de NSB. Een 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 sehouders uit boven zijn politieke tegenstanders
in het vooroorlogse Nederland. Elke vergelijking met de arrazalige creaturen die nu de politieke macht in one land in handen hebben, zou een
belediging zijn van zijn nagedachtenis. Een kerel uit e'e'n stuk kan 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 tragische wijze verhinderd, dat hij zijn doel kon bereiken, hetgeen een ramp voor ons volk betekende.
Het wordt veertig jaar na de oorlog de hoogste tijd, dat deze man in
de ware zin des woords eerherstel verkrijgt en de hedendaagse jeugd
ten voorbeeld wordt gesteld, hoe een politicus dient te zijn:
OPRECHT EH TROUV AAN ZIJN EIGEN VOLK
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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
vederom te zijn ontdekt door zogenaamde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kwamen ruim duizend Tamils ons land binnen stromen. Wij betvijfelen
ten zeerste of het Nederlandse volk ermee gebaat ia met deze
nieuwe 'culturele verrijking1.
Boor het magiache toverwoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, staan voor niet Europeanen onze grenzen open.
Hen 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 autoehtone bevolking. Yele Tamils geven zich
ten onrechte uit voor politieke vluchteling zodat Iran verblijf alhier
gelegaliseerd kan vorden. In de praktijk zijn deze mensen naar Nederland
gekomen alleen vanvege 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
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 SLECHTS THEE TE BLIJYEN BXPORTEREN
BN GEEN TAMILS.

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:
1)

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

2)

Het buiten verking stellen van de beruchte Anti-Disoriminatie Wetgeving welke
de vrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantast en belemmerd

3)

Bet onmiddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereniging

4)

Het op gang brengen van remlgratie

Bijlage III

860421. 055

IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid van de Nederlandse bevolking is van oordeel dat het binnenhalen
van grote aantallen niet-Europeanen in ons reeds overbevolkte land een rampzalige beslissing was. Veel landgenoten vorden door politici gehersenspoeld om
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zich dienen te
integreren in de Nederlandse samenleving, aangezien er voor hen geen terugweg
meer mogelijk is. Dit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.
Het overgrote deel van de immigranten kan gerepatrieerd worden naar hun landen
van herkomst. De overigen kunnen zich vestigen in andere landen ran de Derde
vereld.
De Franse regering financiert al jaren de repatriatie van Noordafrikaanse immigranten, voornamelijk Algerijneii. In 1983 stuurde Nigeria 3.000.000 immigranten uit Ghana, Togo en Benin terug naar hun landen van herkomst. Dit geschiedde binnen twee weken.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.
Repatriatie is als staatspolitiek reeds lang aanvaard door regeringen over de
gehele wereld, met name van landen die niet bekend staan om hun welvaart.
Vaarom wordt men dan in West-Europa voor racist uitgemaakt wanneer men voor
terugkeer van immigranten pleit, terwijl dit in somrnige Derde Wereldlanden een
normaal verschijnsel is?
OfficiSle statistieken wijzen uit dat er heden zo'n 700.000 immigranten in
Nederland woonachtig zijn. Wij geloven dat het werkelijke aantal veel groter
is: 1.500.000 ligt o.i. dichter bij de werkelijkheid; 1.000.000 hiervan zijn
afkomstig uit niet-Europese landen.
Nederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden per jaar uit aan ontwikkelingshulp!
Ons land zou er voortaan verstandig aan doen om ontwikkelingshulp - die toch
doorgaans verdwijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projecten voor niet-Europeanen in hun thuislariden. Zo zouden alle betrokken partijen
hun voordeel kunnen doen. Dit is de meest doeltreffende manier van ontwikkelingssamenwerking.
Als niet-Europese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen ongetwijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - zullen rassenoonflicten onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit moet worden vermeden!
Want wanneer raciale conflicten uitbreken, lijden daar zowel autochtonen als
allochtonen onder. Wij willen toekomstige generaties buitenlanders discriminatie, vernederingen en frustraties besparen. Dit zijn allemaal zaken waartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraciale samenleving!
Waar wij ook in de wereld kijken, ontaardt multiracialisme in chaos en bloedvergieten.
Zo'n soort samenleving willen wij toch ook niet in Nederland?

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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STEUNFONDS VOOR ACTIEVE JQNGEBEH FRONT NEDEHLAND LBDEN

Beate kameraden,
Hierbij doen wij een beroep op Jullie om het Jongeren Front Nederland een
blijvende finanoiSle injeotie te geren.
Zoala jullie weten is, bij do huidige nationalistisohe organisatiest geld het
grootste probleem. Wij vinden dat niet altijd deselfde perconen hoeven op te
draaien voor de extra onkosten.
Stevm daarom het Jongeren Front Nederland want het Jongeren Front Bteunt jullie
oo k I
-Het Steunfonds-JFN vraagt f. 10,-- als maandelijkae bijdrage.
Bat ia maar f. 2,30 per week voor een goede zaak.
Vij rekenen op Je...dua laat one dan niet cakken!
Het Kameraadaohappelijke groet,
Beatuur Jongeren Front Nederland.

Ja, ik doe mee als ateunlid van het Jongeren Front Nederland en atort
elke eerate week van de maand f.10t— op poatgiro 5567181 t.n.v. Tibor
Mudde te SasBenheim, met vermeldingt ateunfonda-JFN.
naam . . .
adrea . .
woonplaata
Opaturen aani
Steunfonda-JFN
Postbus 962
2501 CZ Den Haag

850617 082

IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid van de Nederlandse bevoIking is van oordeel dat net binnenhalen
van grote aantallen niet-Europeanen in one reeds overbevolkte land een rampzalige beslissing was. Veel landgenoten worden door politici gehersenspoeld om
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zich dienen te
integreren in de Nederlandse samenleving, aangezien er voor hen geen terugweg
meer mogelijk is. Bit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.
Het overgrote deel van de immigranten kan gerepatrieerd worden naar hun landen
van herkomst. De overigen kunnen zich vestigen in andere landen van de Derde
Wereld.
De Franse regering financiert al jaren de repatriatie van Noordafrikaanse im~
migranten, voornamelijk Algerijnen. In 1983 stuurde Nigeria 3.000.000 immigranten uit Ghana, Togo en Benin terug naar hun landen van herkomst. Dit gesehiedde binnen twee weken.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven,
Repatriatie is ale staatspolitiek reeds lang aanvaard door regeringen over de
gehele wereld, met name van landen die niet bekend staan om hun welvaart.
Vaarom wordt men dan in West-Europa voor racist uitgemaakt wanneer men voor
terugkeer van immigranten pleit, terwijl dit in sommige Derde We re Idlanden een
normaal versohijnsel is ?
OffioiSle statistieken wijzen uit dat er heden zo'n 700.000 Immigranten in
Nederland woonaehtig zijn. Wij geloven dat het werkelijke aantal veel groter
isj 1.500.000 ligt o.i. dichter bij de werkelijkheidj 1.000.000 hiervan zijn
afkomstig uit niet-Europese landen.
Nederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden per jaar uit aan ontwikkelingshulp!
Ons land zou er voortaan verstandig aan doen om ontwikkelingshulp - die toch
doorgaans verdvijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projeeten voor niet-Europeanen in hun thuislanden. Zo zouden alle betrokken partijen
hun voordeel kunnen doen. Dit is de meest doeltreffende manier van ontwikke1ings samenwerking.
Ala niet-Europese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen ongetvijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - zullen rassenconflioten onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit moet worden vermeden!
Want wanneer raoiale conflioten uitbreken, lijden daar zowel autoohtonen als
allochtonen onder. Wij willen toekomstige generaties buitenlanders discriminatie, vernederingen en frustraties besparen. Dit zijn allemaal zaken vaartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraeiale samenleving!
Vaar vij ook in de wereld kijken, ontaardt multiracialisme in chaos en bloedvergieten.
Zo'n soort samenleving willen wij tooh ook niet in Nederland?
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Bind mei 1986, werden in de gemeente Veldhoven huis
aan huia verspreid een aantal folders afkomstig van bet
"Jongeren Front Nederland" met als inhoud o.a. de verdediging van
bet Zuid-Afrikaane regeringsbeleid betreffende de apartheid (zie
bijlage).
Eet adres op de folder luidt:
"Jongeren Front Nederland"
Postbus 962
2501 CZ Den Haag.

860626 070

SOLIDARITEIT MET
BLANK ZUID-AFRIKA
Al tientallen jaren worden onze blanke breeders in Zuid-Afrika door de
Nederlandse pers en parti;)en geheel ten onrechte aangevallen en belasterd.
Net name de laatste tijd mag dit land als geen ander,zich in toenemende mate1 verheugen1 in de bijzondere belangstelling van onze vaderlandse media. Men gaat daarbij niet al te zachtzinnig en objectief te werk.
Onzinnige en loze kreten zeals politiestaat, racisrae, uachtaongelijkheid,
onderdrukking, achterstelling, uitbuiting en blanke superior!teitswaarzin vorden in de mond genomen. De meeste journalisten kunnen het niet
nalaten om het zegerijke apartheidsbeleid van de Zuid-Afrikaanae regering
totaal af te kraken. Uitgaande van de in Nederland heersende situatie is
het maar al te gemakkelijk om de blanken van Zuid-Afrika voortdurend aan
te vallen en op de vingers te tikken.
In dit land acht men het nog steeds nodig het apartheidsbeleid te bekritiseren. In plaats van zich met zijn eigen zaken te bemoeien vindt de
regering nog altijd de gelegenheid het vermanende vingertje in de richting van Zuid-Afrika te blijven wijzen. Vele Nederlandse politic! hebben
geen oog meer voor de hier heersende wantoestanden en proberen de aandacht van de binnenlandse problemen af te leiden door een georganiseerde
laster-campagne tegen Zuid-Afrika te ondersteunen, voornamelijk aangemoedigd door drammerige en luidruchtige linkse dwazen en andere wereldverbeteraars. Hiervoor laten parlementariSrs zich gevillig misbruiken
door duistere linkse krachten. .
In tegenstelling tot ona land heeft Zuid-Afrika zelf zijn zaakjes netjes
in de hand, hetgeen niet gezegd kan worden van de meeste Afrikaanae etaten. Dat het land zijn zvarte medeburgers de beate levensvoorwaarden en
garantiea 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 SVAPO en het ANC. De talloze
anti-apartheid comite's die de subversieve en miadadige aeties 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 zioh staande houden.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS

2 • 2501 CZ DEN H A A G

Ware feiten over
•Afrika!
Wat hebt u de laatste maanden gehoord of gelezen over Zuid-Afrika?

Noodtoestand in de zwarte ateden van Zuid-Afrika.
Veroordeling van deze noodtoestand door de-YN, EEG, Yerenigde Staten enz.
Wat werd u nfet verteld?

''

In slechts 36 van de 265 dlstricten in Zuid-Afrika was de noodtoestand van
toepassing. Ceweld werd gepleegd door zwarten tegen zwarten. Intimidatie
van zwarten tegen de zwarte bestuurders van de zwarte stadsraden.
Setectieve veronrwaardiging!

De veiligheidsraad van de VN veroordeelde de noodtoestand in Zuid-Afrlka.
Waarom veroordeelde de VN niet de noodtoestand in:

Cameroen
- »ei 1984,
Madagascar - april 1985.
Zimbabwe
- waar de noodtoestand nog steeds van toepassing is?
Waarom werd de volgende verklaring nooit gecfteerd door de massa-media?

Dominee Beyers Naude", de Secretaris Generaal van de Zuidafrikaanse Raad
der Kerken en e"e*n van de leiders van het 'United Democratic Front', verklaarde het volgende;
"De politieke veranderingen die de Zuidafrikaanse zwarten wensen, is het
vervangen van het huidige vrije marktsysteem in een socialiatisch.systeem.
De politieke 'bevrijding' is belangrijker dan het economised welzijn van
de bevolking".
Ooit van gehoord?
'Reformed Independent Churches Association'.
Leider: bisschop Mokoena.
Ledenaantal: 4*500.000 zwarten.
Deze kerken verzetten zich tegen de standpunten van Tutu en Beyers Maude".
Ooit van de standpunten van Buthelezi gehoord?

Gathea Buthelezi - eerste minister van Kwazulu, leider van de Zoeloes en
van Inkatha, een van de grootste zwarte politieke bewegingen in Zuid-Afrika
verwerpt sancties en boycot. De zwarten worden de eerste slachtoffers. Hij
stelt materiele welvaart en werkgelegenheid boven de politieke eiaen.
Tevene verwerpt hij de standpunten van het UDP, van Tutu en die van Beyers
Naude".
Conduce:

U bent het doelwit van een campagne dat als doel heeft:
het misleiden van het publiek.
Gevolg:

het publiek vormt oordelen over Zuid-Afrika op basis van verkeerde en
moedwillig verzwegen gegevens!

JONGEREN FRONT NEDERLAND
P O S T B U S c Mi_: • ^.jOl CZ DEN H A A G

DOODSTRAF VOOR DRUGSDEALERS!
Al jaren wordt Nederland door een dodelijke plaag geteisterd.
Tienduizenden jongeren worden langzaam maar zeker de dood ingejaagd.
De slachtoffers hebben de meest uiteenlopende sociale achtergronden.
Maar 66n ding hebben zij gemeent
ZIJ ZIJN GEDOBMD TEN ONDER TE GAAN!
Herolne-verslaving is inmiddels uitgegroeid tot een epidemic. En het einde
daarvan is nog lang niet in zioht.
Teel jongeren die door werkloosheid geen toekomstperspectief hebben, grijpen naar heroine om vergetelheid te zoeken voor nun problemen. Dit brengt
onaanvaardbare tragedies met zich mee voor zowel de verslaafden zelf ale
voor nun omgeving.
Inmiddels zijn we in dit besohaafde land zover
afgezakt dat er al kinderen van dertien jaar
verslaafd zijn aan dit dodelijke gif.
Het komt voor dat drugsdealers - op zoek naar
nieuwe slachtoffers - hun waar 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 waartoe zij worden 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 zich in
ons land te komen vestigen.
Er is maar een manier om deze moordenaars op anderen gedaohten te brengeni
AAN BE GALG!
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 waar de handel in heroine beloond wordt met de strop.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN H A A G

IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid van de Nederlandse bevoIking is van oordeel dat het binnenhalen
yan grote aantallen niet-Europeanen in ons reeds overbevolkte land een rampzalige beslissing was. Veel landgenoten vorden door politici gehersenspoeld om
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zich dienen te
integreren in de Nederlandse samenleving, aangezien er voor hen geen terugweg
meer mogelijk is. Bit is een volstrekt verkeerde voorstelling yan zaken.
Het overgrote deel van de immigranten kan gerepatrieerd worden naar hun landen
van herkomst. De overigen kunnen zich vestigen in andere landen van de Derde
Vereld.
De Pranse regering finanoiert al jaren de repatriatie van Noordafrikaanse immigranten, voornamelijk Algerijnen. In 1983 stuurde Nigeria J.000.000 immigranten uit Ghana, Togo en Benin terug naar hun landen van herkomst. Dit gesohiedde binnen twee weken.
Zo »ijn er nog veel meer voorbeelden te geven.
Repatriatie is als staatspolitiek reeds lang aanvaard door regeringen over de
gehele vereld, met name van landen die niet bekend staan om hun velvaart.
Vaarom wordt men dan in West-Europa voor racist uitgemaakt wanneer men voor
terugkeer van immigranten pleit, terwijl dit in sommige Derde Wereldlanden een
normaal verechijnsel is ?
OfficiBle statistieken wijzen uit dat er heden zo'n 700.000 immigranten in
Nederland woonachtig zijn. Wij geloven dat het werkelijke aantal veel groter
isi 1.500.000 ligt o.i. dichter bij de werkelijkheid} 1.000.000 hiervan zijn
afkomstig uit niet-Buropese landen.
Nederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden per jaar uit aan ontwikkelingshulp!
Ons land zou er voortaan verstandig aan doen om ontwikkelingshulp - die toch
doorgaans verdvijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projecten voor niet-Europeanen in hun thuislanden. Zo zouden alle betrokken partiJen
hun voordeel kunnen doen. Dit is de meest doeltreffende manier van ontvikke1ingssamenwerking.
Ala niet-Europese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen ongetvijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - zullen rassenoonflioten onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit moet worden vermeden!
Want wanneer raciale conflicten uitbreken, lijden daar zowel autochtonen als
allochtonen onder. Vij willen toekomstige generaties buitenlanders discriminatie, vernederingen en frustraties besparen. Dit zijn allemaal zaken vaartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een ntultiraciale samenleving!
Vaar wij ook in de wereld kijken, ontaardt multiracialisme in chaos en bloedvergieten.
Zo'n soort samenleving willen wij tooh ook niet in Nederland?
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Evaluatie:

s-Gravenhage.
Bijlage(n):

Datum bericht:

Betreft: folderen door "Jongeren Front Nederland*
In de avonduren van donderdag 25 September 1986 werd
er gefolderd met pamfletten van het "Jongeren Front
Nederland" in de Hoevebuurt te Vlaardingen.N.a.v. binnengekomen klachten op het bureau van polltie werd een
onderzoek ingeeteld en de volgende personen op straat
aangehouden:

Er werden ca. 1000 folders inbeslaggenoaen (zie bijlage)
Na overlag net de Officier van Justitie zijn betrokkenen
verhoord en heengezonden.Er zal tegen hen proces-verbaal
opgeraaakt worden terzake verspreiding discriminerende/
ravistlsche drukwerken.

De c«»miaa«,jiB-n.d.de hag
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A57U
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IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid van de Nederlandse bevolking is van oordeel dat bet binnenhalen
van grote aantallen niet-Europeanen in ons reeds overbevolkte land een rampzalige bealissing was. Veel landgenoten worden door politici gehersenspoeld om
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zieh dienen te
integreren in de Nederlandse sam«>nleving, aangezien er voor hen geen terugweg
meer mogelijk is. Bit is een vol&trekt verkeerde voorstelling van zaken.
Het overgrote deel van de immigranten kan gerepatrieerd worden naar nun landen
van herkomst. Be overigen kunnen zioh vestigen in andere landen van de Derde
Vereld.
De Franse regering finanoiert al jaren de repatriatie van Noordafrikaanse immigranten, voornamelijk Algerijnen. In 1983 stuurde Nigeria 3.000.000 immigran
ten uit Ghana, Togo en Benin terug naar nun landen van herkomst. Bit gesohiedde binnen twee weken.
Zo sijn er nog veel meer voorbeelden te geven.
Repatriatie is als staatspolitiek reeds lang aanvaard door regeringen over de
gehele wereld, met name van landen die niet bekend staan om hun welvaart.
Vaarom wordt men dan in West-Europa voor racist uitgemaakt wanneer men voor
terugkeer van immigranten pleit, terwijl dit in sommige Berde Vereldlanden een
normaal versehijnsel is ?
OfficiSle statistieken wijzen uit dat er heden zo'n 700.000 immigranten in
Nederland woonachtig zijn. Wij geloven dat het werkelijke aantal veel groter
is: 1.500.000 ligt o.i. dichter bij de werkelijkheidj 1.000.000 hiervan zijn
afkomstig uit niet-Europese landen.
Nederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden p*r Jaar uit aan ontwikkelingshulp!
Ons land zou er voortaan verstandig aan doen om ontwikkelingshulp - die toch
doorgaans verdwijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projecten voor niet-Europeanen in hun thuislanden. Zo zouden alle betrokken partijen
hun voordeel kunnen doen. Bit is de meest doeltreffende manier van ontwikkelingssamenwerking.
Ale niet-Europese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen ongetwijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - zullen rasseneonflioten onvermijdelijk het gevolg zijn. Bit moet worden vermeden!
Want wanneer raoiale conflioten uitbreken, lijden daar zowel autoohtonen als
alloohtonen onder. Wij willen toekomstige generaties buitenlanders discriminatie, vernederingen en frustraties besparen. Bit zijn allemaal zaken waartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraoiale samenleving!
Waar wij ook in de wereld kijken, ontaardt multiraoialisme in chaos en bloedvergieten.
Zo'n soort samenleving willen wij toch ook niet in Nederland?
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Folderalctie van het Jongeren Front Nederland (J.F.N.) op 3-3-1986 te Axnhen.

Vernomen werd dat leden van het Jongeren Front Hederland (JFN) op zaterdagf omatreeka
14*00 tiur, bij elkaar kwamen op het station van de Nederlandse Spoorwegen te Ooateiv
beek. E6n of meerdere peraonen van het J.F.N. zouden gebruik hebben gemaakt van een
peraonenauto.
I

le J.F.N.-era reiaden per trein naar de geneente Arnhem, alwaar een aantal leden
van het J.F.N. in het centrum van Arnhem aan het publiek folders zouden uitdelen.
Tijdens deze folderactie werden 8 peraonen van het J.F.N. door de gemeentepolitie
te Arnhem aangehouden. Tegen de aangehouden personen is procea-verbaal opgemaakt
Vernomen werd dat bij aankomat van de groep van het J.F.N. het duidelijk werd dat
ongeveer zeven Arnhemae jongens op de hoogte moesten zijn geweeet van de
.. komat van
»
j het J.F.K. naar Amhem.

Eerder die middag kwam bij de
politic een melding binnen dat

jongeren in de fietstunnels onder
het Airborneplein (de Berekuil)

ARNHEM - Wegens het aanzencn tot en tritlokfcen van radstfcche
gedrag beeft de Arahemse politic zaterdagmiddag acht leden aangehondea van de ractftische organisatie Jongerenfront Nederiand. In de
bmneiBtad van de Gdderse hoof dstad deelden zQ pamfletten oft met
ab titd fflmmigntie...? Nee bedankt".

(Van een onzcr verslaggevers)

affiches aan het plakken waren
met daarop het hoofd van de
NSB'er Musscrt. Het bleek om
dezelf de jongeren te gaan die op
de hoek van de Bakkerstraat en
de Vijzelstraat pamfletten uitdeelden aan het winkelende publiek, waaronder nogal wat verontwaardiging ontstond.
Mede uit angst voor verstoring

Acht leden aangehouden
Jongerenfront Nederland

MAANDAO 8 ME11986

Volgens de politic beeft een
aantal van naar schatting vijf jongeren zich tijdcns de aanhouding
nit de voeten wctvn tc raaken
door zich onder het winkelende
pabliek te begeven. De arrestanten zijn in de loop van zaterdagavood heengezonden.

van de openbare ordc besloot de
politic daarop in te prijpen. DC
acht arrestanten, in dc Iccftiid
van zeventien tot 23 jaar. zijn atkomstig uit Sasscnhcim, Kanipen, Gecuwenbrug, Den Jlaag,
Groningen en Amsterdnm. Rij
een van de airestanten word een
dolkmes en een plccrtendodcr
aangetroffen.
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Acht leden
van Jongeren
Front gepakt
ARNHEM - De Arnhemse politic heeft zaterdagmiddag adit jongeren van net Jongeren Front Nederland
opgepakt
Ze werden aangehouden op grand van "acttviteiten die aanzettenenuitiokkentotraditi>cfagedrag\Bovendienwerdgevreead voor ongeregeldheden, alduc een woordvoerder van de
ptOitte.
De «cbt hadden In de orageving van net Damdrcuit atttches
geplakt met daarop een afbeelding van de voormaliRe NSBfclder MuBsert In de Unnenstad tnchtten iU later foUernwteriaal uit te delen aan bet winkelend publidc. Naar aanteldinc daarvan ontstond «J mel een aailtal heftice woordenwto•elingen,
Na een paar tetefoontJei wisten agenten acht leden van de
graep aan te houden op de hoek ViJxelstraat/Bakkerstraat
Naar •chatting vj|f van ben wisten in de maua te ontkomen.
aldusde politic.
Onder dt adit bevond ddi geen enkele Arnbemmer. De
oudste w» een 23-Jarlge man uit Den Haag, de jongste een 17jarige knaap uit Geeuwenbrug. Een Gronlnger btoek in net
bezit van een ploertendoder en een nwa.
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Beneft: Di scriminerende pamfletten
Bind november 1986 is op diverse adressen in Rotterdam, waar buitenlanders
woonachtig zijn, het in fotocopie bijgevoegde pamflet verspreid.
Een onderzoek naar de daders heeft tot op heden niet het gewenste resultaat opgeleverd.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Discriminerende
pamfletten
verspreid onder
buitenlanders

Periodiek:

Datum:
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
GEZIEN
AAN

par.

:

dat

dagen

Volgens geadresseerd
nog tk. aan

Van een oncer veralaggeverf
ROTTERDAM — BIJ In Retterdam wanende bnttenUnden «ljn deae week ep vrij
grote actual pamfletten venpreld met een
otaerlmlnerende Inhoud. De pamfletten sijn
afkomattg van bet
een extreem
tegen de aaawemlgneld vnn (geUeiude) baitenlanden In ona Und.
Volgena de Rotterdaxnm Antl-dlscrimlnatte actte raad (Radar) beett een aantal
menaen aangttte gedaan Wj de politic over
bet varaprelden van de voor ben beledigende pamfletten. De organlaatie apreekt van
venprelding 'op grpte achaal'.

' Ondenoek

I
Aantekeningen:

^ 05 _

Al eerder Bljn In Rotterdam dergelijke
vlugacbrUten rondgeatuurd. Poll tie en Openbaar Ifinfarterle xtjntoeneen onderaoek begonnen naar de herkonut van de geachrlften, maar nooit la achterhaald waar M gedrokt worden en wie xe verapreldt.
BIJ de plegen van de aaaalag op een
Turka komebuia In Schiedam la van dtt
•oort lectuur1 In bealag genomen. maar die
Jongehii dtten vaat Volgena enkele bultenlandae organlaatiea rijn Wj de venpreldlng
van de pamfletten ook enkele menaen gemoleateerd en miahandeld, maar MJ de polltle
la daarvan nleta bekend.
Volgena de Anne Frankatichting twataat
bet Jongeren Front Nederland ult een ktelne
maar barde kern van een man of dertig.
veertfg. Doordat de leidlng — door rudea —
nogal wiaMtt, la de groep moellljk te acmerbalen. De Amu Frankattcnting «egt Oat ook
in Den Haag, Leiden. Amentoort en Arnhem. regelmatig pamfletten worden verqvreid. ^U twee Jaar getoden hebben we deJustitle gevraagd de aaak ult te zoekea,
maar dat ondenoek heeft nooit tot enig resultaat geleid."
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