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Betreft: Het blad STORM van J.F.N.-lrnhem.

Yernomen ward dot het blad STORM van het J.P.N.-Amhem, 2e jaargang nummer 3
december 1936, is uitgegeven.
(Zie bijlage).
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een rcvolutionairc bewcging
voor
,
strijdbarc jongci )i

i f.n.~Arnhem

Voor Volk en Vaderland, 10 jaren strijd der H.ii.B.
Twecde druk, Feb. 1943* Zonder stofooislag.
Prijs, excl. porto, Fl. 45 f —
Uw reacties naar Postbus 571, 7200 AN
(•geen- geld opsturen 11 )^

Tli KOOP AAHGEBODKM;

Jaargangen van Zwart Front,
Brochures van Zwart Front en/of Arnold iJeijer,
Jaargangen van "De Bezem",
Brochures en/of ander laateriaal van de hand van Erich
V/ichman,
Uitgaven van uitgeverij "Dti ilAi-SHOOiitf",
De brochure van tfouter Lutkie: " Italie dat mijn hart
heeft, Oioterwijk, 1933 of 1934.
Uw aanbiedingen, met prijsopgave, naar Postbus 571,
NL-7200 AN Zutphen.

TE KOOP GiSVuAAGD

STOStl ic een uitgave van het JFN-Arnhem.
2e Jaargang nr. 3 - December 1986.
Verantwoordelijke redactie* JFN-Arnhein.
Correspondentieadresj Postbus 571 - NL-7200 AN Zutphen.
STOHM is gratis voor JFN leden in de kriug Gelderland.
Abonnementen buiten Gelderlandi Fl. 10,—
Abonnementen buiten Nederland: UH 10,—/2fr. 200,—/ £ 3,—
STOfiM verschijnt 9x per Jaargang.
Ingezonden brieven of artikelen hoeven niet noodzakelijker. wijs de mening van de redactie weer te geven.
Uw ondersteuning, finantieel of anderssins, wordt in dank
aanvaard op bovenveruield postbusnummer.
Via het correspondentieadres worden te koop aangebodenj
..luziekcassette s met marsmuziek uit het Derde Rijk.
Kosten ( inclusief tekstboekje ) Fl. 10,— + Fl. 2,50 porto,
JFN-T.Shirts. Uet Keltisch Kruis en opdruk Jongeren Front
Nederland. ..iaten X en XL.
Kosten voor JFH leden Fl. 20,-- •«• Fl. ?,50 porto.
Kosten voor niet leden Fl. 25,— •»• Fl. 2,50 porto.
( de laatsten, wees dus snol uet bestellen I )
il£ AitBUID !!

WORDT LID.. NU!
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V/lJi MlJi1 tJTiaJjr, HBJiFL1 j3LJ VOOitBAAT AL VSitLOKSil' 1 1

tflE ai'iilJUr, KAH VBHLiaZSK,

Een uitspraak van A&iOLD ,£IJER,
Leider van het Zwart Front;
"Geen stelsel ter we raid is geweldzuchti^er, haatdragender
en onverdraagzamer dan hot deiaocratisch stelsel der z.g.
vrijheid,
Het is slechts een samenraapsol van leugen en bedrog."
UitJ Zwart Front} "Jenocratie is oorloc" , III, nr. 16
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Kortoiat
Het actief bezig zijn voor het J.F.N.
Leden van hot J.F.d. zijn de vertegenwoordigera van het
ttevolutionair Wationali sae , dat niet met de mond maar met da
DAAD beleden wordt,
Dust
Aanwezig zijn bij folderactiao of bijeenkomston en geen slappe uitvluohtan zoals inkopen doen met vriendinnotjes, bezoek
aan sportolubjes of andere bousolarijen.
Het verleden is afgesloton, de toekomst raoet veroverd wordeni
daaroms

Je contributie op tijd betalen,
Wannoor nojjelijk een extra donatie overtaken,

Aanwazig zijn bij acties,

Folders en under propagandamateriaal verdelen,
Leden werven,

Lid zijn van het JOiW^^U FLIGHT iWiuSHIAWD betokent nieti
je liduaatachapskaart verstoppen op da ondarsto plank van
je least onder een stapel sokken,

Uoeaerdei Buhusi/»toldavie| vier jongeren uit deze plaats zijn
door de- ttoemeense politie gearresteerd omdat zi j de plaatselijke syragoge in "brand gestoken hebben. rtegelmatig woruen er
in Lloldavie ant i-koiiununisti ache en anti-joodse leuzen aangetroffen op gebouwen. Kortgeleden werden er in itoeiaenie al enkele jongelui veroordeeld voor het oaken van ilationaal-Socialistische propaganda.
We st- Quit sland » Gutersloh; door onze kameraden van het Nationjilietische Front werd hier een vergadering van de SPD verstoord.
In Afferde werd onze kaaeraad Oskar Hinzmann ran de FAP wegens
het plakken van FAP materiaal gearresteerd. In Bielefeld werden
de ruiten van een Turkse boekhandel ingegooid. In Hannover
slaagde de F«.t onder leiding van kaiu. biggi filler er helaas
niet in oia de vereiste kiesdrempel van 0,5# te overschreiden.
Viel werden er door het Nationalist ische Front en de FAP verschcidene nieuwe leden geworven.
Spanjet Barcelona; In bpanje heeft ultra-rechts da krachten opnieuw gebundeld en is er een nieuv/e politieke partij opgericht,
die het Rationale Front gaat heten. De keuze van deze naaa wekt
geen verbazir^- als men weet dat Jean i..arie LePen van het Franse
Front National actiei' hoeft meegewerkt oan de oprichting van
deze partij, die oncier leidint; stoat van de voonaalig leider
van het Forza uueva, de ,-a.drileense notaris Bias Pinar. Ook
zou er geld toe^ezebd zijn door de vJhileense president Pinochet.
Behalve bias Pinar iu ook jen andere bekende tipaanse nationalist
in de leiding van hot Rationale Front opgenomen, de 51 jarige
ex-gencraal ;\icardo Pardo ^ancada, die moaenteel een 12- jarige
gevangenisstraf uitzit voor zijn aanaeel in de coupo van 1981»
die onder leiding stond van iipaanse officier Tejero.
Italiet Genua; bij een vechtpartij tussen komuunisten en leden
van een folderploeg van de -i.S.I. zijn zeven gewonden gevallen,
waarvan vijf behoorden tot de komniunisten, die met ± 25 man
een folderploeg van acht iJ.b.I. leden overvielen. De komaunisten
waren bewapend met knuppels en ijzeren stangen, maar werden
toch door de u.o.I. leden op de vlucht gejaagd.
West-Duitsland; na zijn vrijlatins heeft onze kameraad Friedhelm Busse, vooroalig leider van de ViidD de politieke strijd
weer opgenomen en aeei't zich aanjjesloten bij de F.-vP.
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Uaar aanleiding van de dood van -iozanbique'a president
Uachel en de veriuecnde betrokkenhoid van Zuid-Afrika aan
het vliegtuigongeluk waarbij i.'Achol omkv/am, hoeft de redactie van Storm besloten hot artikel op de beide volgende pagina1 s te plaatsen, hoev/el het ruiin twee maanden geleden
en voor de dood van i&chal gepubliceerd werd in het WRC.
«ij hopen dat dit artikel enige duidelijkheid verschaft aan
de lezer over de relatie tussen Zuid-Afrika, Malawi en
Uozambique.

Oprichter en Leider van de Britse eenheid van de Waffen SS,
het Britische Freikorps of het Legion of St. George.
John Amery was de oudste zoon van Sir Leo Amery, de Britse
minister voor India.
Aanwezig in Parijs tijdens de Duitse inciars, koos John Amery
voor het Wationaal-Socialisme, dat hij beschouwde als de
enige macht die hot kocuuunisiae zou kunnen vamietigen. Hij
voorzag door de steeds groeiende invloed van het konuaunisme
in de jSngelse politiek de teloorgung van het Britse Rijk en
wilde door zijn toetreding tot de 'rfaffen SS zijn landgenoten
een voorbeeld stellen.
Helaas begrepen weinig Britten zijn doelstellingen en slechts
weinige Britten volgden zijn voorbeeld, het Britse Freikorps
telde aan het eind van de oorlog not geen 100 leden, waarvan een deel sneuvelde bij de verdediging van Berlijn.
John Amery werd na de Duitse capitulatie naar Engeland overgebracht, v/aar men hem wegenu 'hoogverruad' ter dood vei-ooi^
deolde*
Hoe juict de visie van John Amery wau, bev/ijzen de door
raasenrellen, werkloochoid en armoede geteisterde reatanten
van het Britce Kijk, dat van v/oreldinacht verworden is tot
iuuuigratieland voor kleurlingon van over de gehole wereld.
John Amery en de andere leden van hot Britse Vrijkorps waren
de beste zonen van het Britse itijk, die, not zoals in zoveel
andere Europese landen gebeurde, geslachtofferd werden om
aan de wraakzucht van de aanstichters van de Tweode V/ereldoorlog te voldoen.

J O H W

Op 19 December 1945 werd in de Wandsworth Gevan^enis te
Londen, om 6.30 uur in de moreen, opgehangen

Onlangs vlogen de leiders van
de frontlijnstaten Zambia en Zimbabwe met Machel naar Malawi
om daar president Hastings Banda
te overreden dc hulp te staken,
Kcnnelijk boekten zij geen succes, want vorige week trok cen
woedcnde Machel, met een aantal
&ovjct- en Cubaanse adviscurs

MNR-strijders

NAIROBI, 27 sept. — De
noodkreet center deze week van
<Je Mozambikaanse regering dat
ze yocdsclhulp nodig heeft voor 4
miljoen hongerigen kwam als een
verrassing. Enkele maanden gclcdcn schatte de overhcid bet aantal
bongerlijders nog op 2 miljoen.
Mozambique is dun bevolkt en
vruchtbaar en bet heeft er over
het algemeen goed geregend. De
hoofdoorzaak van de honger is
dan ook de burgcroorlog tussen
bet regeringsleger en de rechtse
guerillabeweging hel Mozambikaanse National* Verzet (MNR).
In het zuiden van het land hebben de regeringsstrijdkrachten in
de laatse maanden het MNR nederlagen toegebracht, maar in het
centralc gedeelte breidcn de rebellen hun acties uit. Hier is de
hongersnood het groolst.
Het merendcel van de hongerigen bevindt zich in de provincics
.Niassa, Zambezi en Tete, die aan
'Malawi grenzen. De Mozambikaanse president Samora Machel
beschuldigt Malawi ervan het
MNR onderdak te verlenen. Malawi ontkent de aantijging.

Door ooze commoodcBt
KOERT LJNDIJER
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naar de grens met Malawi om te
kijken of Mozambique er raketten
zaj installeren.
'Er bestaat weinig twijfel dat
Malawi inderdaad MNR-strijders
huisvest. De gouverncurs van de
proyincies Niassa, Tete en Zambezi, maker) melding van vliegtuigen die uit de richting van Malawi komen en er goederen laten
vallen achter de MNR-linies. Mozambikaanse soldaten die rebellen
achtervolgden zagen de guerrillastrijders de grens oversteken. En
een Westcrsc journalist hoorde
van bewoners in Tete dat de rebellen hen hadden verteld uil Malawi te komen. In januari raakte
het MNR slaags met Malawesc
troepen omdat de rebellen ze aanzagen voor de Mozambikaanse
soldaten die hen zojuist de grens
hadden overgejaagd.
Een andere journalist, van de
Britse Observer, meldde onlangs
vanuit Malawi dat Mozambikaanse militairen in de achtervolging
de grens waren overgestoken en
op Malawi's grondgebied slaags
raaktcn met de rebellen. Bij een
eerdere gewapende confrontatie
in Mozambique zou het MNR 25
Mozambikaanse soldaten gevangen hebben genomen, die zij vcrvolgens transportcerden naar de
stad Blantyre.
Majawi is een buitenbeentje in
zuidelijk Afrika. Het onderhoudt
als enige staat volledige diplomatieke belrekkingen met Pretoria
en ontving aanzienlijke spmmen
ontwikkelingsgeld van Zuid-Afrika. President Banda hield zich altijd afzijdig van de bevrijdingsoorlogea in bet gebied en collabo-

Onafhankelijkheid

bet MNR, Orlando Christina, was
een naaste medewerker van Jardim. Christina .werkte voor de
Portugese geheime dienst PIDE
en trainde eind iaren zestig de
Malawise para-militaire eenbeid
The Young Pioneers.

Bij de Onafhankelijkheid van
Mozambique in 1975 bestond er
begrijpeliikerwijs weinig liefde
tussen Machel en Banda. PIDEagenten van Mozambikaanse afkomst hadden een yeilige haven
gevonden in Malawi, waar zij in
'bet siaatsapparaat waren opgenomen. Pas in 1981 wisselden beide
landen ambassadeurs uit.
De grens tussen Mozambique
en Malawi is 1400 kilometer lang.
Het MNR is drie keer zo groot
als het Malawise leger. Als Banda
dus al actie tegen de rebellen zou
reerde zelfs met de Portugese kowillcn ondernemen zal dat moeilonisten. Als enig Afrikaans
lijk worden.
staatshoofd bezocht hij in 1971
De meest plausibele verklaring
het Portugese overzeese gebiedsvoor de steun van Malawi aan het
deel.
MNR is dat Banda onder druk
Banda werkte met ten minste
staat van Pretoria. Het MNR opetwee,
inmiddels
overleden,
reerde eerst vanuit de ZuidafriMNR-leiders samen. Hij benoemkaan&e provincie Transvaal, maar
de de Portugese multi-milionair
sinds de ondertekening van hel
Jorge Jardim als consul van Malaveiligheidsverdrag van Nkomaii
wi in het Mozambikaanse Beira,
in 1984 tussen Zuid-Afrika en
tocn de Portugezen daar nog beer.Mozambique mag Pretoria hel
sten. Jardim was de peetzoon van
MNR
niet meerhuurlingen
assisteren. /
de Portugese dictator Antonio Sa- <\. Hij
recruteerde
Desondanks blijft Zuid-Afrika
hel marxistische regime van Movoor het Portugese leger in Mozambique en sluisde na de onaf- \dzambique
geld naarwantrouwcn
het MNR. (en is het er
bij gebaat de regering in Maputo
zwak te houden. Daurom zal het
De families van wijlen Jardim en'
Malawi bet vuiie werk iatcn opBanda zijn nog steeds bevriend. •
knappen. Harde bewijzen ontbrcDe eerste seretariv-generaal van

27-09-'86

Malawi is buitenbeentje van
Zuidelijk Afrika
kcn, maar Mozambique en de andere frontlijnstaten zijn overtuigd
.van de juistheid van deze analyse.
Door de activiieiten van Het
MNR aan te wakkeren snijdt Malawi zichzelf economisch in de
vingers. De spuorwegen naar de
havensteden Beira en Nacala in
Mozambique zijn door sabotage
van de rebellen al jaren buitcn
werking. Malawi moel nu in- en
exportercn via Zuid-Afrika, of
eerst per vrachtwagens de goederen naar Harare vervoeren en vandaar per trein naar Beira. De extra kosten voor Malawi van deze
omweg bedroegen in 1985 een geschatte 140 miljoen dollar, al is
het mogelijk dat Zuid-Afrika een
deel van deze rckening tietaalde.
Mozambikaanse func'ttonarissen
probcren discreet contact te leggen met Malawise transporteurs.
Dezen wprden immers in hun portemonnaie geraakt door Banda's
politick en de Mozambikanen hopen daarom bij hen een gewilliger
oor te vinden dan bij de president. Veel leans op succes hebben
deze pogingen niet, want in Malawi is Banda's woord wet.
Het gedemoraliseerde en inefficiKnte leger van Mozambique is
toch al met in staat het MNR te
verslaan. De betrokkcnheid van
Malawi maakt voor 'de aulprileiten de leans op een overwinning
nog kleiner. Voor de hongerigen
wordt de situatie wanhopig. De
boeren kunnen niet planten door
de strijd en de terrcuractics vail
de rebellen. Hel is zelfs twijfelachlig of de vucd.\elhul|> — indien die er kumt — de' hongerlijders wel zal kunnen bereik.cn.

schrijf naar»
P.O. Box 6019
Durban 4000
Natal
Republiek
van
Zuid-Afrika
Abonnoment
voor 12
nuramera
£ 6,— (zeepoat)
£ 12,-- (luchtp.)

•tiA PATitlOT'

op de

Neea eon
abonnamont

Woedende president Machel van Mozambique wil
raketten aan grens met Malawi plaatsen
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Op 27-11 moesten onse itotterdamse kaiaeraden iiarcel, Aart en
ftemie voor de rechtbank verschijnen. Op de publieke tribune
war en behalve de fainilie van de kamexaden een groot aantal
Ji'il kaoeraden en andere Kotterdamse "rechtse" aktivisten te
zien, links itotterdam liet op een enkeling na zich niet zien*
Uel werd er door linkse terror! sten buiten gefiliud en ook radio itijnmond was aanwezig.
Na een ruim vijf uur durende zitting werd tegen ^arcel 18 maanden gevangenisstraf geeist, tegen Aart negen uaanden en tegen
rtemie zeven maanden. De uitspraak is op 11 Ueceinber.
De zeer duidelijk vcorincenowen vrouwelijke officier van justitie trok nogal fel van leer tegen onze kaaeraden, nun gehele
levensloop vanaf hun geboortedag werd belicht, doch de kaineraden, die aanvankelijk wat zenuwachtig waren, gaven de rechtbank good repliek, sons zeli's op z&er huaoristischo wijze*
iiela&s waren do uuvocaten van do kaweraden minder op a reef dan
de karneraden zeli', do vui-dedigiu^ was ronciuit zwak te noeuen.
Ucianoate de zittinf duuixle bleok duidolijk dat de reohtbank
door de Ziordstischc Jezettini;s -ixcht geinetruoord waa een
voorbeeld te stellen, varidaar de hoge straffen, zeker hoog in
vorgel liking w&t linkse terroriaten krijgon (iiholl, Kedichom)*
u& kauioraden verlioten ondanks de hoge eisen als morele overwinnaarc de rechtszaal en bij aen bezoek aan e"e"n van de kaiaeraden in de volgende dagen in het huis van bewaring bleek dat
hun moraal ongebroken is en blijft.
iiaueraad Van Ham zal zich binnenkort ook bij de rechtbank
uioeton aelden, wij aijn benieuwd wat de Z3-: voor hea in petto
heei't*
Van het verloop van deze zaak liouuen wij U in do volgende nuu»uers op de hoogte*
ilot adres van do kameraden u-arcol v.d. Vooren, Aart van Batenburg en ^euie Hagenraads luidti
JHV3 "t»e iprano'" - atevinstraat 405 - 2587 UK bcheveningon
Vooral nu, met de naderenae jaarswisseling, verheu^en de kaiaeraden zich over post, ook dit is kaoeraadschap 111

De redactie van S'i'Oic.. wenst alle J£»i leden en haar lezers
een gelukkig, gezond en heilvol

Arnham:
Tijdens de voetbalwedstrijden UiiC-Vitosaa on De GraafschapVitesse zijn er door de JF1J leden pamflatton verspraid. Ook
warden or JF1« vlaggcn in de stadionj opgeh&ngen. ILL eon volgend
nuinmer hopen wij eon uitgebreider verslag vjin het Vitosae Front
te kunnen publiceren.
rtottordam:
Van een extreea-linkse predikant werd op zondag 50-11 ^ijn auto
opgeblazen* Deze predikant ataat i-'i itotterdaa en oustreken bekend voor het verbergen van buitenlandse vluchtolingen die gezocht worden door justitie.
Ysselstoyn:
Op Zondag 16 Noveabor waran, behalve andere Nationaliaten, ook
enkela leden van de Viking-Jeugd uit Liuburg op hot soldatenkerkhof tijdens de oft'iciela herdenking aanwezig.
Jaet de Viking-Jeugd uit Liioburg kun je contact opnemen via}
Postbus 3022 - 6160 GA Gelaen.
£en Duitse kameraad zoekt briefkontaot met Nedarlandae kameraden, in het Duita of Engels.
Schrijf naan Frank Bortfeld UiBlostrasse 100 - 4800 Bialafold 14 - '..'eat Duitoland

I.V.D. de brandstichting in de plaatselijke moskee zijn twee
militairen gearresteerd* Ook werd er bij een kameraad in Ueventer huiszoekiug verricht. i^et de beide militairen schijnt het
naar omstandighoden goed te gaan, wanneer en waar zij voorkomen is noch niet bekend. Wij houuen U op de hoogte.
( kiie ook het krantebericht op de volgende pagina )
Yelp:
Naar aanleiding van de "pensioenkweetie" werd de Nationaal-ix>cia
lists iuevr. i(ost van 'i'onuingen in een Hilvermuase t.v. studio
onderviaagd door de jood J. van ^ekeren.
Deze Van lekeren was onlangs zelf in het nieuwa toen hij werd
verdacht- en be^chuldigd van belastingfi-aude en oplichting*
Integonatellin^ tot da pensioonkwestie hebbon wij over zijn geval niets seer gehoord 11

Roethof vindt dat de kiezer
en niet de rechter met dergelljke partljen dient af te rekenen. Bovendien meent hi], nu
de Ccntrumpartlj uit de Tweede Kamer ia verdwenen en ook
andere ultra-rcchtae splinterpartijen aan invloed inbocten,
dat er gccn reden is om de
wetgeving aan te scherpen.

Kamer pakt
racisme aan

A - U . 10-11

DC vicr verdachtcn van de bomaanslag op ten Turks ihechuis in
Schiedam in augusius moeien
zich op 'il noMpmbcr voor dc
Hotttrdamsc rcchtbank veranlwoordcn. DC ontplufling richttc
aunzicnlijkv schudo aan hct
thcehuis aan.

• Bomaanslag

A . D . 14-11

ning. Tegen de politic had hij
gesegd dat hij ,,een hekel had
aan bultenlandera". De verdachte ontkende nu evenwel
deze racistlache ultapraak te
hebben gedaan.
Ook wordt hi] ervan verdacht een peraoneelalld van de
llnkae boekwinkel ,,Rood geboekt" in Leeuwarden met een
mea te hebben bedrelgd. Op
een brtefle dat S. achterllet.
atond ..vuile godvergeten rooie
honden. Rood geboekt wordt
niet geaccepteerd. Je merkt
het binnenkort wel. Frisian
Skins."
De procureur-generaal blj
het Gerechtshof in Leeuwarden vend dat de verdachte
maar eena ieta terug moeat
doen voor de samenlcving en
dan vooral voor de ethniache
minderheden. Daarom had hi]
er geen problemen mee dat de
gevangeniastruf zou worden
veranderd in 300 uur dlenstverlening. S. was tegen de uitspraak van vler maanden gevangennlastraf van de rechtbank in beroep gegaan.

Voor schieten op
Turks meisje vijf
maanden geeist

Van onze correspondent
DBVENTER — Twee dlenstVan onze correspondent
fUchtige miliUiren hebben beLEEIWARDEN
— Tegen
tend <Ut ilJ oo 12 auruatus »
hebben ceaticht~in deae 2°-J»rig« Siegfried Karel 8.
T «e moskee in Deventer. ult Lee«warden ia giateren vljl
maanden gevangenisatraf gei>e 19-Jarige mtlitair uit Put-gist of 300 uur dlenatverlening.
ttn en de 20-jarige militair uit i>« verdachte zou vorlg Jaar
Deventer deponeerden destl]dseen U-Jurlg Turks raelsje op
een brandbom voor de lngangvtraat met een luchtbuka door
van het gebouw. Snelingrl]pen het bootd geschoten hebben.
van de brandweer kon voorko- Het meisje raakte gewond.
men dat de gebedsrulmte in _ .
.
. .
Tlammen opgtag. Een week la- De Jonp" Ioste hct schot
woter gooiden zl] in dezelfde ge-van nct oalcon van
meente met atenen, waarop
een hakenkruls atond, de nilten in van vier Turkae winkela.
In de woning van de Deventenaar nam de politic een verzameling raciatischc en faaclstische lectuur in beslag. Ook ia
er een atecn met een hakenkrula gevonden. Het duo is echVan onze Haagse redactie
ter niet aangealoten bi] een raDEN
— De Tweede
clatische organlsatle, mcent de Kamer HAAG
ia, op net PvdA-lld
politic.
na, akkoord gegaan
De twee werden in oktober in Roethof
met een weUvoorstel dat de
Eindhoven aangehouden, toen overheld
mogeltjkhezl] een bezoeker van het casino den biedt rulmere
organlaatlea die
wilden overvallen. ZIJ waren in raclatlacbeom
of faaciatlache doehet bezit van twee geatolen pis- len voorataan,
aan te pakken.
tolen ult de Adolf van NaaaauHet
wetavooratel
kan tot gekazerne in Zuidlaren. Beiden
zl]n daar gelegerd. Later bleek volg hebben dat een polltieke
dat zij er ook een machlne-pla- partij die zulke zaken uitdraagt, wordt verboden. zelfs
tool hadden ontvreemd.
als de partlj zich houdt aan de
democratlache apeiregela.
A.U. 10-11

Soldaten
bekennen
brandstichting
in moskee

11

FREIHEITLICHE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
Landesverband N R W
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NATIONALISTISGHE FRONT
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Poatbus 962
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Dit formulier invullen en opsturen naar het»

Ik weet dat hot lidmaatschap van het J.F.N. PI. 40,— per
jaar koet en dat ik daaivoor minitcaal ^y. per jaar hot
blad Jjj'U-uieuv;s ontvan^j plus alle andere uitgaven van hot
Jongeren Front Uederland.
Het Crii-onumiiier van hot Jl'u is:
5561181 t.n.v. Dhr. T, ;.iudde - iiasjenheim

Ik kan v;el / niet meedoen aan folderacties.

Naam:
Adresi
i/oonplaats
Gob. datuia

IK MELD LilJ AA.N ALS LID YAH HE1!1 J.F.N.

NEDiSIAHD

Als je deze vragen met JA beantwoord, most jij lid worden
van hot:

0 - Ben jij tussen de 16- en J2 jaar ?
0 - Ben je trots op je Vaderland, haar oulturele erfgoed
en je afstamping ?
0 - Ben je bereid je in te zetten voor je Vaderland ?
0 - Ben je X anti-kapitalistisch,
X anti-kommunistisch en
X anti-zionistisch ?

ilngen:

par.

dat

GEZIEN

dagen

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

srhoudendan

CIRCULATIE

Stewart Mordaunt, naar eigen zeggen een jongen die een gloedhekel
heeft aan voetballen, zegt dat voetbalwedstrijden van FC Den Haag, en
ook andere wedstrijden in de Nederlandse competitie,.met grote regelmaat leden van het Jongeren Front
Nederland op bezoek krijgen. De
leden. van deze nationaalsocialistische jongerenbeweging beramen van te voren dan meestal
plannen om relletjes te veroorzaken.
,,We proberen een sfeer van racisme
te creeren door de menigte met leiizen bp te jutten", zegt Mordaunt.
,,Die relletjes ontstaan dan op een
gegeven moment en dan doen wij er

Oe rellen die afgelopen weekend tijdens de voetbalwedstrijd
FC Den Haag—Ajax plaatsvonden blijken mede veroorzaakt te
zijn door tientaUen neo-nazi's
van het Jongeren Front Nederland. ,,Wij maken van te voren
plannetjes om rotzooi te schoppen tijdens zo'n wedstrijd en
doen naar bartelust mee aan rellen, want JFN'ers hebben gewoon om de zoveel tijd een kick
nodig", zegt de voonitter van het
Nationaal Jongeren Front, de op
en top neo-nazi Stewart Mordaont.
natuurlijk aan mee. Bij net JFN
zitten namelijk veel jongens die een
saaie baan hebben, en geen opwin-.
dend werk doen, dus die hebben
gewoon eens in de zoveel tijd een
kick nodig en gaan dan rellen trappen."
Mordaunt geeft toe dat bij de wedstrijd FC Den Haag—Ajax extra veel
JFN'ers aanwezig waren: ,,Die kwamen speciaal voor deze wedstrijd uit
de provincie". Mordaunt vindt het,
tenmlncte zo doet hij voorkomen,
niet zo fijn dat leden van het Jongeren Front zo te keer gaan. Mairt ,,ze
moeten natuurlijk zeu weten wat ze
in nun vrijc tijd doen, ik kan als
voondtter niet eisen wat ze wel of
niet mogen doen, al is het natuurlijk
een beetje zinloos om je eigen stadion
af te breken en het is dan ook de
gewoonte van ons om dat eigenlijk
alleen bij uitwedstrijden te doen".
Op de vraag. waarom er juist bij
voetbalwedstrijden leden van het
Jongeren Front aanwezig zijn zegt
Mordaunt. ,,Dat is nogal logisch, wij
willen voetbalfans recruteren voor
het JFN, omdat ze een beetje kunnen
knokken, want daar zijn ze namelijk
voor nodig". Hij wil een tegenwicht
geven aan linkse groepen, en heeft
het dan met name voorzien op krakers.

Becruteren

Dat Mordaunt, die zelf trouwens in
Den Haag woont, niet vies is van
racistisch geweld blijkt wel uit zijn
opmerking over het belagen van
linkse Jongeren. Mordaunt: ,,In
plaats dat JFN'ers zich mengen in
voetbalrellen, zou ik het veel leuker
vinden als ze eeni kraken en ,,linksen" de tering sloegen".

Op oorlogspad in
troebel water

^R
De neo-nazi s van het
Jongerenf ront Nederland

De voorzitter van het Jongeren
Front zegt dat de voetbalwedstrijden
ook vaak een ontmoetingsplaats zijn
geworden voor neo-nazi's. ,,Tijdens
wedstrijden zien we elkaar weer en
maken dan ook contact met andere
organisaties als het National Front
uit Engeland en de Nederlandse Ku
Klux Klan."
,,Maar", veryolgt hij, ,,er zijn ook
een heleboel jongens aanwezig die
eigenlijk niet weten waar ze over
praten, die doen gewoon de Hitlergroet om te provoceren, want tijdens
de voetbalwedstrijden zijn er abernaubt veel mensen die tegen buitenlanders zijn en die doen gewoon met
ons mee ook al weten ze niet wat ze
doen."
Een van de leden die behoort tot de
uiterst fanatieke harde kern van het
JFN is tevens een groot aanhanger
van FC Den Haag. Hij was ook de
body-guard van Janmaat, met wie
het Jongeren Front nog regelmatig
contacten heeft. Verder zitten er volgens Mordaunt nog twee leden van
het JFN in de supportersvereniging
van F.C. Den Haag.
Het zal dan ook nog wel lang niet
afgelopen zijn met het neonazistische geweld op de tribunes
van Den Haag. ,,Wij blijven doorgaan met creeren van een sfeer van
racisme en mijn leden zullen mee
blijven doen aan ontstane voetbalrellen", zegt Mordaunt.

870519 125
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STANK VOOR DANK!

Tovervoorden komen niet alleen voor in sprookjes near men treft xe ook
aan bier in Vederland.
Zo'n tovervoord,'vaar bepaalde groepen graag gebruik van oaken,

luidti discrininatie.
Veel asielcoekera bijvoorbeeld spreken dit nagisch woord uit codra *ij
him verzoek - on de vluchtellngenstatus - nlet gehonoreerd *ien. Onlangs

konden vij veer even vernenen welke bo*e reacties dit woord bij eoamige lieden oproept.
.
AfghaanaeasielcoekerB die Nederland dreigden te vorden uitgeiet
' riohtten een ravage aan in een vlucbtelingenhotel. Dit »oort crimlnele
praktijken dreigen KO langaanerhand sobering en inslag te vorden in
Vena land. Once ?*oultuurverrijkende Tamilvrienden" *ijn de Afghanen al
diverse aalen voorgegaan. Een paar duixend van hen die in de gaten
kregen dat cij vaarschijnlijk geen verblijfsvergunning *ouden krijgen,
: bleven niet op een retourbiljet wachten, maar verdvenen anel over de
grene of zwcrven thuns illegaal door one overbevolkt landje.*Andere
Tamils die op kosten van de Kederlandse belastingbetaler varen gebuisvest neenden hun eisen op een nogal bixarre manier kraeht bij te noeten tetten door de pensions vaarin zij verbleven in brand te steken.
Le sciiade beliep in de niljoenen. U raadt net al: de belastingbetaler
kon ervoor opdraaien. In plaats van de daders krachtig te be»traffen,
heeft bet Kinisterie van WVC gecorgd voor passende en verbeterde
voonruinte.
Ket is spijtig dat de regering voor de** ehantage-pogingen van de
Tamils door de knieSn is gegaan. Het had meer van realiteitszin ge. :tuigd vanneer deze brandsticbtende vreemdelingen in een kamp te verk
touden;zijngesteld on daannee de schade van bun misdadige uitspaitingen te.vergoeden.
India kan nakkelijk ertoe vorden overgehaald de roim duicend in
Kederland verblijvende Tamils met financie'le steun op te nrnen.
Tenslotte vonen yijftig niljoen Tamils in de provincie Tamil Nadu in
Zuid-lndia.
Brandstichtende en vernielfcucbtige asielzoekers zijn de laatsten die
vij in dit land kunnen gebruiken. Andermans eigendommen vernielen
•en'pensions in brand steken doet bet ergete vermoeden voor de toekomst.
Een slechter voorbeeld hoe een nulticulturele samenleving zieh kan
ontvikkelen is nauvelijks denkbaar.
Celoven in een hcrmonieuze nulticulturele sanenleving is volkomen
.dvaas.
•• ,;•;. ''•"•••
Maar Ja!
Er bestaan helaas ook« nog altijd mensen die in kabouters of in de
paasbaas geloven.
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Uittreksel
Voor: ACD-0

262.211

Naam:

F '-

Naam:

JFN.

Uit :

*»

Afz.
: '
Ref.nr.:
Datum : 12-6-8? t/m 27-1ACD/Co : 205^819'88
22
Agnr : 8?0630/035
AVP 880127/088

Aard v.h. stuk: IJzerbedevaart te Diksnuide (B),
Naar verwachting zal ook het rechts-extrene Jongeren Front
Nederland in Diksmuide aanwezig zijn; Oeze betrekkelijk kleine
organisatie zal niet meer dan ehkele tientallen personen
op de been weten te brengen.

100A09H

Uittreksel
Voor: ACD-Q
W

Naam: 262.2J1 JFN.

U i t : ACD-0
JOE

Naam:

nr

Afz. :
Ref.nr.:
Datum :
ACD/Co :
AONR. t

KohMar.
69.573«k«3<
28-6-198?
2O62310-08
8?0915/122

Aard v.h. stuk: 60-ate IJzerbedevaart te Diksmuide.
Op zondag, 28 juni 198? werd te Diksmuide(B) de 60-ate
Uzerbederaart gehouden.
Volgens traditie kwam tijdens de roorarond, zaterdag 2?
juni 198?t Terschillende extreea-rechtse groeperlngen en
personen samen.
Sen van de niet-Belgische (extreem)-reehtse groepering die
aanwezig was bij bgn. bijeenkomat was:
uit Nederland- J.7.N. (Jongeren Front Nederland.)

100A09K

GEMEENTEPOLITIE 'B^BAVEHHAQE
INLICHTINGENDIEN3T

F

,. 721-75
ntimnwr;

datum

870709 027

ACD

datum

23-6-87

06JULI1987

CO

F
—"7
I

b.

1

d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

1B-Gravenhage.

Evaluatie:

Datum bericht: 7-6-87

Bijlage(n):

Betreft: Berieht Jongeren Front feederland.
Op 7-6-198? orastreeks 02.00 uur, rond een feestje plaats in pereeel
alhier. De dochter van de in dit pand wonende familie, was
jarig en had die arond een aantal jongeoa en aeisjes uitgenodigd* Op het
eind van de arond warden er door drie jongens pamflettvn uitgedeeld Tan het
Jongeren Front Nederland. Over de inhoud Tan dit pamflet ontstond daarna
onderling ruzie. Kort daarna rerlieten de drie jongena die de paofletten
hadden uitgedeeld het pand, waarna eln Tan hen een ruit Tan de woning

SINCE

1) Tenzij andere rabricering vereist.

1)

870709 027
V;'

IMMIGfcATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid Tan de Nederlandae beTolking is Tan oordeel dat het binnenhalen
Tan grote aantallen niet-Europeanen in ona reeds orerbeYolkte land een rampzalige bealiaaing vas. Teel landgenoten worden door politiei geheraenapoeld om
te doen geloven dat, nu de immigranten hier eenmaal zijn, zij zich dlenen te
integreren in de Nederlandse samenleTing, aangezian er Toor hen geen terugveg
maer mogelijk ia. Dit ie een Tolatrekt rerkeerde Tooratelling Tan zaken.
Het oTergrote deel Tan de immigranten kan gerepatrieerd vorden naar hun landen
Tan herkomat. De overigen kunnen zich Taatigen in andere landen Tan de Derde
Vereld.
De Franse regering financiert al jaren de repatriatie Tan Voordafrikaanae immigranten, Toornamelijk Algerijnen. In 1983 atuurde Nigeria S.OOP.OOP immigranten nit Ghana, logo en Benin terug naar hun landen Tan herkomat. Dit geaohiedde binnen tvee veken.
Zo zijn er nog Teel meer voorbeelden te geven.
Repatriatie la als ataatapolitlek reeda lang aanvoard door regeringen oTer de
gehele vereld, met name Tan landen die niet bekend ataan om hun velTaart.
Vaarom vordt men dan in Vest-Buropa Toor raoiat uitgemaakt vanneer men Toor
terugkeer Tan immigranten plait, tervijl dit in aommige Derde Vereldlanden een
normaal veraehijnael ia ?
Officiate atatiatieken vijzen uit dat er heden zo'n 700.000 immigranten in
Hederland voonaehtig zijn. Vij geloYen dat het verkelijke aantal Teel groter
1st 1.500.000 ligt o.i. diehter bij de verkelijkheidj 1.000.000 hierran zijn
afkomatig uit niet-Buropeae landen.
'•.'',••»'<„'•*•
''
Mederland geeft op het ogenblik $200 miljoen gulVen per jaar uit aan ontwikkelingahulp!
t
Ons land sou er Toortaan Teratandig aan &pen om bntvikkelingshulp - die tooh
doorgaana Terdvijnt in een bodemloze put*- te .beateden aan remigratie-projecten Toor niet-Europeanen in hun thuialandenlr>Zo zoudeti alle betrokken partiJen
hun Toordeel kunnen doen. Dit is de meeat tioeltreff ende manier Tan ontvikkelingaaamenverking.
Ala niet-Buropese immigranten hier blijTen en in, aantal groeien - hetgeen ongatvijfeld het geTal zal zijn door hun hoge gebdorteaanta.ll en - zullen raaaeneonflieten onTermijdelijk het geTolg zi^jzi. Dit zioet vorden vermedenl
Want vanneer raoiale conflioten uitbreken, lijden daar zovel autoohtonen als
allochtonen onder. Vij villen toekometige generatiee buitenlandera diacriminatie, vernederingen en fruatratiea beaparen. Pit zijn.'altajmjnl zaken vaartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraoiale -aame^eTing!
Vaar vij ook in de verbid ki jken, ontaardt^ multiraoialiame in chaps en bloedTergieten. .
_
. .'i-*^'. ~ ••• - 'f
• i"'"'
Zo'n aoort saaenleving villen vij tboh oojrjiie't in Nederl'and?
•"

•**-•<•-

;-.

•

'

.
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Informatierapport
Ooor rapporteur In te vullen

Door BVD In te vutfen

Volgnr. : 1

BO :

Datum

BIJI. :

datum 08.SEP. 1987

Dlstr.:

CO

: 03-09-1987

87090B 138

b.

Betreft:

/

d—-

JFN-AKTIVITEITEN TE ALKMAAR.

Gebleken is dat er onlangs in Alkmaar JFH-pamfletten zijn verspreid.
Zie hiertoe bijlage A zijnde een artikel uit "Stad en Streek", een lokaal
huis-aan-huie verspreid blad, d.d. 13-08-198?.
Omtrent daders ontbreekt elk spoor.

2DQMB

IMMIGRATIE...?
NEE BEDANKT
De meerderheid ran de Nederlandse bevolking is van oordeel dat bet binnenhalen
van grote aantallen niet-Europeanen in ons reeds overbevolkte land een rampzalige bealissing was. Yeel landgenoten vorden door politic! gehersenspoeld om
te doen geloven dat, nu de immigranien hier eenmaal zijn, zij zioh dienen te
integreren in de Nederlandse aamenleving, aangezieh er voor hen geen terugveg
meer mogelijk ia. Dit ia een volstrekt verkeerde voorstelling ran zaken.
Het overwrote deel van de immigrant en kan gerepatrieerd vorden naar nun landen
ran herkomat. De overigen kunnen zioh vestigen in andere landen van de Derde
Vereld.
De Pranse regering financiert al jaren de repatriatie van Noordafrikaanae immigrant enf voornamelijk Algerijnen. In 1985 stuurde Nigeria 3.000.000 immigranten uit Ghana, Togo en Benin terug naar nun landen van herkomat. Dit geaohiedde binnen twee veken.
Zo »ijn er nog veel meer voorbeelden te geven.
Repatriatie ia als staatspolitiek reeds lang aanvaard door regeringen over de
gehele vereld, met name van landen die niet bekend ataan om hun welvaart.
Vaarom vordt men dan in West-Europa voor racist uitgemaakt vanneer men voor
terugkeer van immigranten pleit, tervijl dit in sommige Derde Vereldlanden een
normaal verachijnael is ?
OffioiSle atatistieken vijzen uit dat er heden zo'n 700.000 immigranten in
Nederland woonachtig zijn. Wij geloven dat het verkelijke aantal veel groter
iai 1.500.000 ligt o.i. dichter bij de verkelijkheidj 1.000.000 hiervan zijn
afkomstig uit niet-Europese landen.
Nederland geeft op het ogenblik 5200 miljoen gulden per jaar uit aan ontwikkelingshulp!
Ona land sou er voortaan veratandig aan doen om ontvikkelingahulp - die toch
doorgaans verdvijnt in een bodemloze put - te besteden aan remigratie-projecten voor niet-Europeanen in hun thuialanden. Zo zouden alle betrokken partijen
hun voordeel kunnen doen. Dit is de meeat doeltreffende manier van ontvikkelingasamenverking.
Ala niet-Buropese immigranten hier blijven en in aantal groeien - hetgeen ongetwijfeld het geval zal zijn door hun hoge geboorteaantallen - sullen raaaenconflioten onvermijdelijk het gevolg zijn. Dit meet vorden vermeden!
Want wannaer raciale conflicten uitbreken, lijden daar zovel autoohtonen als
allochtonen onder. Vij villen toekomstige generaties buitenlanders diacriminatie, vernederingen en fruatraties besparen. Dit zijn allemaal zaken waartoe
zij onherroepelijk zijn gedoemd in een multiraciale aamenleving!
Vaar vij ook in de verbid kijken, ontaardt multiracialisme in chaos en bloedvergieten.
Zo'n aoort aamenleving villen vij tooh ook niet in Nederland?

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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'afvervolging vooralsnog niet haalbaai

acistische pamfletten
i Alkmaarse woonwijk
.-^—^^^^^^^•——.•——^^^^^^^

fWmA onze
on MI nermlafHIBllMvl
(Von

ALKMAAK — Huis-aan-hnis Is
indewijkOverdieeentegenhetNederlands immigratiebeleid gericht
pamflet van het gogenaamdc 'JonFront Ne
; let panflet bevat volgens cm
bewonen, die het in rijn brleventras
aantrof, loved radstiseh getinto
verdachtmakingen aan bet adns
van (niet-Enropese) bnHeabuiden
dat vervolgfng wegeus flagrant*
overtMding van de antt-discrbiiinattewet geooden is. ffi] heeft het
•chtUven daakwn ter vexden fantt- Thandeling a«t de genweatetttk overhaaoigd. De bow OverJEolke vdligbeid mag nkrt

*4««0 de
AA Overdie-bewoner
rVM*wl4A-_tuM*»«*M«M> Alt*
j4a
dus
die V»44
bii de
politic de kat de bel aanbond. ,,Het
is en bliift hetzelfde racistische
liedje: 'Alle kleurlingen het land
uit, of ze nou willen of niet.' Da's
taal die mensen als Janmaat en
Glimmerveen uit het hart gegrepen
is en waartegen op grand van onze
anti-discriminatiewetgeving ingegrepen moet worden. vandaar tmjn
gang naar de politic."
Hoofdinspecteur P. Addink,
woordvoeraer van de Alkmaarse
gemeentepolitie, ziet in dit geval
van strafrechtelijke vervolging weinig komen. ,,Niet omdat daar gezien
de inhoud van het geschrift geen
aanleiding toe zou bestaan, al is dat
overigens ter beoordeling van de of -

zelf bevinden zidmoge
Qfttder van justitie G. Botman jaan olifin,
"
treurig makende tek- t1*""
'

Uria*
wan justitie.
iiiotitiA ftllnnm
ficier van
Alleen fais 1t«
het b
na onmogelijk aan de hand van c
postbusnummer de personalia v
een mogelijke dader te achteihali
Wij geven mensen bij wie lets d
gelijks wordt bezorgd, dan ook
Ujd het advies: bel meteen de pc
tie, liefst nog meteen nadat zo'n j
pier op je deurmat is gerold."
,,Als wij de bezorger in de kn
kunnen grijpen, wordt het er via
cherchewerk een stuk makkelij!
op achter de plaats van herkomst
de naam van de verantwoordeli
schrijver of uitgever te kom
Strarvervolging behoort dan ze
tot de mogelijkheden. Nu is het |
werk. Ook voor de officier van iu
tie."

9<lcnt J^ecfelland

Het Jongeren Front Nederland is een sterk in opkomst zijnde nationalistische
beweging die zioh vooral richt op Nederlanders tot ca. 50 j'aar.
Door de sterke censuur van de media die in Nederland voor het grootste gedeelte linkse partijen naar de mond praat, zal dit voor velen van U de cerate
keer zijn dat II van de naam Jongeren Front Nederland hoort. Daarom villen
wij door middel van dit pamflet een paar van onze standpunten onder Uw
aandaoht brengen.
Het JFN rioht zioh op het behoud van de Nederlandse oultuur en het belang
van een gezonde samenleving vaarin iedere Nederlander dezelfde rechten en
pliohten heeft. Onze oudera hebben Nederland na de Tveede Vereldoorlog opgebouvd tot een voor iedereen leefbare gemeensehap.
Daar zijn zij door hard werken in geslaagd.
Maar vie tegenwoordig-'verder kijkt dan zijn neus lang is ziet dat de verloedering toch duidelijk heeft toegeslagen.
Het aociaal stelsel vordt tegenwoordig steeds meer misbruikt. Velen vertikken
het om te werken* ze laten zich onterecht afkeuren of nemen niet de moeite
een baan te zoeken. De oriminaliteit is achrikbarend toegenomen: o,a. door ons
belachelijk lage strafmaat die de rechtbanken aan deze overtreders opleggen.
Moord, verkraohting, drugshandel en mishandeling zijn aan de orde van de dag
en worden zo licht bestraft dat het alleen maar uitnodigend werkt. De zogenaamde kleine criminaliteit (diefstal, vernieling, inbraak etc.) wordt praktisch ongemoeid gelaten.
De regering is op het punt van de buitenlanders veel te lake geveest zodat
we nu met een overvol land zitten en nog steeds stromen buitenlanders met
duizenden binnen. Yoor hen moeten veer allerlei zaken geregeld worden die
weer ten koste gaan van de .oorspronkelijke bevolking. Als een buitenlander
niet meteen behuizing krijgt wordt dat als een schande gezien terwijl er
bijvoorbeeld in Hillegom een waehtlijst van ongeveer 6 jaar is. Her en der
worden subsidies verleend voo'r moskeeen of andere instellingen: in Sassenheim
werd zelfs een moskee gevestigd in het enige jongerencentrum. Zo snel mogelijk
wordt er voor een baan gezorgd, het liefst bij de overheid. Zo probeert de
regering de buitenlanders en etnisohe minderheden onmisbaar in onze samenleving te maken. In de bollenstreek kennen wij vooral de veelal illegale
Engelse en lerse (seizoen)arbeiders die hun eigen specifieke problemen meebrengen: overmatig drankgebruik en de daaruit <ontstane. agressie en vernielingen. Bovendien staan aij bekend om hun drugsgebruik. Dan zijn er nog de
Polen die onder het mom van een vakantie vaak (zwart) werken in de bollenbedrijven.
Het Jongeren Front Nederland wil hier wat aan doen!
Sluit U aan i
Wilt IT' nahet lezen van dit pamflet meer informatie dan kunt U dit aanvragen
bij bovenstaand adres of bij het algemeen secretariaat.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZ DEN HAAG
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Ofschoon reeds tot subdiaker. gewijd, krijgt Meijer tijdens de
kerstvakantie 1931 bericht dat hij niet hoeft terug te karen
naar het Seminarie. Meijer houdt echter nog steeds vast aan
zijn roeping. Doch in mei 1933 wordt deze toestand onhoudbaar
en werd zijn subdiakonaat opgeheven. Wouter Lutkie wou de
28-jarige Meijer administrateur van zijn blad 'Aristo' maken.
Arnold Meijer echter trok naar het Franse dorpje Villeneuve
aux FrSnes (dep. Houte Marne) om er als boerenknecht te werken.
Meijer wenste niet.op de kosten van zijn faitiilie' te leven en
aangezien kantoorwerk hem niet lag, trok hij dus maar weg. In
1933 begon Meijer ook zijn eerste artikels te publiceren. Hij
onderhield nauwe banden met het partijtje van Jan Baars dat
gegrondvest was op. restanten van Erich Wichroans1 partijtje "De
Bezem". Die Erich Wichman was een geniaal kunstenaar en avonturier die kort na W.O. 1 de Nederlandse politieke scene onveilig
maakte. Nog in 1933 smolten een reeks van deze kleine partijt*jes samen tot.de "Corporatieve Concentratie", met gekende GrootNederlanders aan de leiding van de partij. Doch deze'concentratie werd een ware flop. In 1934 sticht Meijer dan een blaadje
"Zwart Front" (naar Erich Wichman) wat enkele maanden later ook
de naam van de beweging zal worden. De standpunten en doelstellingen van Zwart Front waren de juiste weergaven van Arnold
Meijers persoonlijke denkbeelden. Zwart Front was in de eerst
plaats zeer nationalistisch met een sterke klemtoon op het HeelNederlandse. Tegenover de liberals democratic werd de corporatie ve staat gesteld. Een corporatieve staat gestoeld op een
Christelijke levensbeschouwing, tegen de vrijmetselarij, corruptie en democratic, voor de dienst t.o.v. volk, God en vaderland.
Zoals de meeste van dergelijke groeperingen in die tijd was er
ook een anti-semitische tendens aanwezig, die echter niet gebaseerfi was op een rassistische ideologic, maar impliceerde gewoon
dat fle semiten zich niet met de Nederlandse bevolking assimileerden. Ook-vanzelfsprekend voor die tijd was het oprichten van een

"Een. gjuiti tit^di vooi de. anmun., en tA.ach.tin am doo-i di sodbdiejrUit dt
me/uen e2ka.a*. mee/i te. do en bemciuten, du& een te.ge.nga.an van kit tgoZbrne.,
van 4oci.otc4me, won tib&AjatL&mi."

Deze maal een echte Noord-Nederlander als maandfiguur. Arnold
Meijer werd op 5 mei 1905 geboren in Haarlenmermeer. Hij liep
school te Oudenbosch en Uden, doch zijn priesterlijke roeping
brengt hem naar het Klein Seminarie te Heemstede en vervol'gens
naar het Groot Seminarie te Warinond. Daar krij'gt hij plots het
ideaal te pakken dat ons allemaal bezielt, daar maakt hij kennis
met de Groot-Nederlandse gedachte waarvoor hij direct in vuur en
vlam komt te staan. Onder invloed. van zijn studies leest hij
literaire werken van de dichters Engelman, Anthonie Donker en
Ernst Michel. Het is echter vooral de Nulandse priester Wouter
Lutkie die zijn bewpndering geniet en waarmee hij een drukke
briefwisseling voert. Zijn betrachting was zoals hij naar Lutkie
schreef :

ARNOLD MEIJER

MAANDFIGUUR

STORM is een uitgave van het JFN-Arnhem.
le jaargang nr. 7 .- Augustus '86
Verantwoordelijke redactie: JFN-Arnhem.

In Vlaanderen echter krijgt deze Heel-Mederlander geen respons.
Zowel het Dinaso als het V.N.V geven geen gehoor aan zijn HeelNederlandse eSnheidsoproep . Ook zogenaamde dissidenten die ofwel uit Verdinaso of. V.N.V. gestapt waren, zoals Wies Moens,
Norbert de Witte (Dinaso-studenten) en Edgard Boonen werden benaderd doch gingen niet met Arnold Meijer scheep.
In 1940 werd Zwart Front dan toch ontbonden en werd het "Nationaal Front" opgericht. Nationaal Front was een coalitie van
verscheidene nationalistiache groepjes die gekant waren tegen
een Duitse inval in de Nederlanden. Toen de Duitse inval een
feit werd, koos Arnold Meijer voor een gedeeltelijke samenwerking met de Duitsers maar moest zich uit de politick terugtrekken en Nationaal Front werd door de autoriteiten verboden.
Tijdens de bevrijding werd Meijer nog eens opgepakt en in het
verzets-concentratiekamp van Vugt opgesloten. Hij kon ontsnappen en onderduiken te Tilburg, maar ging zich naderhand weer
aangeven en werd tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na
zijn vrijlating werkte Meijer nog sporadisch mee aan het HeelNederlandse jongerenblad "Het Pennoen" en hield in de jaren '50
voordrachten in Vlaanderen onder impuls van de A.D.J.V.-Blauwvoetvendels.
Op 17 juni 1965 overleed deze trouwe Heel-Nederlander uit het
Noorden .

"In VlaandeJien hee££ men teJte.ckt \>e.t2 Qe.kJLaa.Qd OVIA 'de. Hottandle.
ginotgzaamh&id' din Vtamingun tiit. tpbbe.n, en zick van kun moej-zame.
"UOLKSE" A&u.jd nittA aant/uok... We/ zijn een volk ! Van moutzn. we
itkaau tie.& en tad cfelen. .. ESn Ple-& volk In iln QLt&e. 4-toot. .. .'
Tot de. HtdeJULandzn bzhoolt ook Txan& VtaandeAe.n. . . Oie&tand van din.
tat. Pttinfee/tfeen, vavL hzAbons.n wotden .'"

militie : "Zw \ Storm" die echter niet veel heldendaden verricht heeft. Een van de enige wapenfeiten van de militie was
een draai om de oren te geven aan minister Van de Schaik - "Met
de groeten van Arnold Meijer". Dat was tekenend voor Arnold *
Meijer want hij was veeleer een denker dan een oproerkraaier.
Hij was zeker ook geen politicus want daarvoor was hij te principieel en te beginselvast. Demagogie was hem totaal vreemd.
Wei sprak hij dikwijls harde taal maar zelfs dan hield hij
zichzelf volledig onder controle. Uiteraard kreeg net Zwart
Front veel tegenstand vanuit officiele hoek en Arnold Meijer
verdween meerdere keren van net politick toneel t.g.v. een celstraf gaande van 14 dagen tot 3 maanden wegens het beledigen
van ministers, en dergelijke. Vrijgelaten uit de gevangenis
heild hij eens te Breda een redevoering voor 3000 mensen, waar
hij nogmaals een ware Dietse belijdenis uitte :

ALTIJO IN ACTIE

J.M.M.B

Tot grote ergernis van de Arnhemse stadsbestuurders huist er in Arnhem nog steeds een gezonde
geest. Het bestuur had gedacht dat als de nationalistische JFN-jongeren maar steeds worden opgepakt, vastgehouden en ze vervolgens de toegang
tot de stad te ontzeggen, -ze het lachen wel zou
vergaan en dat er niet meer geplakt/gefolderd
zou worden
Het tegendeel is echter waar 1
Steeds vaker duiken JFN folders in de meest verschillende wijken op. De Arnhemse dagbladen maken er meestal al geen melding meer van. Toch
wordt de politie panisch als er weer een folderploeg opduikt.
Zo kwam het onlangs voor dat er een Arnhemse wijk
razendsnel werd ondergefolderd en dat er vlakna
de actie 3 politiewagens/ 1 surveillance, 2 stillen, 20 minuten lang door de betreffende wijk
reden, zelfs met gedoofde lichten I/ hoewel het
midden in de nacht was.
Ook zijn er weer een aardige partij folders weggeplakt. De kranten suggereerden ( lets wat ze
wel vaker doen ) dat de plakkers niet uit Arnhem,
maar van buiten de stad kwamen en voor de folderactie van 3 mei j.l. de "berenkuil" ( maar ook
vele andere plaatsenl ) de mini-posters hadden
opgeplakt. Toch was dit het werk van het JFN- .
Arnhem.
Tot slot kunnen we nog mededelen dat aerie's als
deze in de komende tijd zullen worden opgevoerd 1
( wat bewezen werd in het weekend van 19- tot
21 Juni, toen in verschillende wijken van Arnhem
de Zuid-Afrika folder werd gefolderd. Er werden,
zonder moeilijkheden, 'bijna 2.000 folders weggedrukt. )

NOG

JFIM-ARIMH£M

Stadsverfraaing

2 Mei 1986 Arnhem

v&uwezoom

Onder de titel Ware feiten over
Zuid Afrika geeft het Jongeren Front
de informatie over Zuid Afrika die
volgens hem niet wordt verstrekt.
n U bent het doelwit van een campagne dat als doel heeft: het misleiden van het publiek. Gevolg: net
publiek vomit oordelen over Zuid
Afrika op basis van verkeerde en

In de Emmastraatkerk hield de
raad van kerken Rozendaal/Velp
een politick avondgebed ter herdenking van de opstand in Soweto in
1976. Bij de politic in Velp is geen
melding gemaakt van het verspreiden van de stencils. Waarschijnlijk is
de verspreiding slechts op kleine
scbaal gebeurd.

VELP- De tadstische jongerenorganisatie Jongeren Front Nederland
heeft gisteravond stencils onder de
ruitenwissers van auto's gestopt in
de omgeving van de Emmastraatkerk in Velp. Ook bezoekets van de
Zuid-Afrika-bijeenkomst in de Grote Kerk in Arnhem werden op dit
materiaal vergast.

* Met onder meer een stille
rondgang door Velp, vooraf
gegaan door een trommelslager werd gisteren de Sowetoopstand in Ij76 herdacht.

moedwillig verzwegen gegevens!",
aldus het stencil.
Tijdens de bijeenkomst in de kerk,
waar ruim honderd mensen naar toe
waren gekomen, werd door middel
van gedichten en korte toespraken
de Soweto-opstand herdacht. Het
geheel werd afgewisseld met de luid
weergalmende trommels bespeeld
door Alpha Camara en Kaloga Traori. Na afloop werd in de neerstortende regen een stille tocht gehouden
door het centrum van Velp.
Bcrruleid door een trommelslager,
wiens slagen nog eens extra kracht
werden bijgezet door het onweer,
werd op de bijeenkomst zwijgend
voortgezet. Na de tocht werden in
de kerk telegrammen samengesteld,
• die naar voor- en tegenstanders van
het apartheidssysteem worden gestuurd.

Stencils Jongeren Front bijiZuid-Afrika-bijeenkomsten

:DINSDAG 1? JUNI ISM

NGENSCHIP

Het voormalige cruiseschip van « Kraft durch Freude », dat in 1939 tot
hospitaalschip en in 1940 tot opleidingsschip voor U-bootbemanning was
omgebouwd en de hele oorlog in de haven had gelegen, had normaal in
konvooi moeten varen, samen met de « Hansa ». begeleid door 4 oorlogsschepen. Maar de « Hansa» moest wegens machinedefect achter blijven
en omdat op zee twee grote oorlogsbodems voeren, o.a. de kruiser « Hip-

En juist voor deze losgebarsten furie, vluchtten miljoenen Duitse burgers
met geringe have en goed naar het Westen. Maar zij qeraakten ingesloten
en drumden naar de kusten van de Oostzee. Zo kwam de «Operatic
Hannibal» op gang. Op 30 januari '45 stak de « Wilhelm Gustloff» vanuit
Gdynia (Gotenhafen) bij Dantzig in zee.

Zelfs de Sovjetrussische geschiedschrijving, die dergelijke uitspattinqen
tracht te verbloemen, geeft openlijk toe dat • bij bereiken van het vijandelijk
grondgebied niet alle Sovjettroepen de tucht "bewaarden. * Het Rode
Leger viel al plunderend, verkrachtend en moordend Oost-Pruisen binnen.
Geen vrouw of jong meisje bleef ongerept. Zelfs oorlogsbuit mocht met
militaire post naar huis gezonden worden.

Grootadmiraal Karl Donitz, bevelhebber van de Kriegsmarine en na Hitler's
dood Rijkskanselier, beoordeelde deze « Operatic Hannibal », die de Britse
ontruiming van Duinkerken veruit overtrof, als een sukses. Er waren maar
21.000 mensen om het leven gekomen. hetzij slechts 1 %. Dit was vooral te
danken aan het feit dat de Sovjetvloot weinig actief was en de geallieerde
vliegtuigen de schepen 's nachts op zee niet konden vinden. Die nuchtere
overweging overdekt de verschnkkingen die het Duitse volk op het einde
van de oorlog trof, toen de wraak van het Russische ieger over het land
raasde. Het Duitse Ieger had moedig zijn man gestaan in Rusland, nu kwam
het uur der wrake.

Tussen 23 januari en 8 mei 1945 ontruimde de Kriegsmarine met alle schepen waarover ze nog beschikte, en waarvoor in heel Noord-Duitsland aile
steenkool was opgeeist, in' totaal 2.022.606 mensen. Over de twee miljoen !
Het was een ware volksverhuizing.

In de schaduw van de miljoenenslag, die W.O. II was, bleef deze ramp op
de achtergrond. Pas onlangs verscheen er een boek over. De ramp onderstreepte een in het Westen weinig gekend hoofdstuk van de laatste Wereldoorlog : de massaie .ontruiming van de Duitse bevolking uit Koerland,
Oost- en West-Pruisen, Mecklenburg en Pommeren.

Op 30 januari 1945. om 20.08 u., kreeg het Duitse passagiersschip «Wilhelm
Gustloff- ter hoogte van de Stolpebank in de Oostzee, drie Russische
torpedotreffers en zonk. Het was de grootste scheepsramp aller tijden.
in deze ijzige winternacht verdronken 7.000 mensen. voor het merendeel
vluchtelingen die over zee hun heil zochten, op de vlucht voor de naderende
Russische troepen.

MET 8.000 MENSEN AAN BOORD

DUIKBOOT TORPEDEERDE QUITS VLUCHTE

U.'irrl M't'nxinp

Voor morge'n geldt en telt het voorbeeld dat gebleven,
Als onvervalst legaat gestempeld door de daad ;
Zo hebt gij, woordeloos, het schoonste blad geschreven,
En blijft uw grootste Eer — hun Haat!

Gij draagt geen schuld aan 't lam en 't laf verknoeien
Van wat ons levenrecht steeds is geweest;
Gij hebt geleerd het onrecht te verfoeien
En 6m het Recht het offer niet gevreesd.

Ik greet U, jongens, die de moed had van te vechten,
Die dapper met uw eigen huid steeds hebt betaald,
Waar al te velen zich ais lafaards lieten knechten,
Of uit uw werk politiek profijt gehaald.

Ik greet U, jorfgens, als de beste zonen
Van 't armste volk, dat nog om rechten schooit,
Uw eer is dat de lafsten U verhonen
Omdat gij U geweerd, waar zij hun nek geplooid.

Ook dat was oorlog op zee !

Tien dagen later, op 9 februari '45, zou dezelfde kapitein Marinesko nog een
vluchtelingenschip, de « Generaal Steuben » kelderen, wat nog eens aan
3.000 man het leven kostte. Van de 8.000 opvarenden der « Wilhelm Gustloff » werden er in 't geheel slechts 964 opgepikt door. verschillende
schepen. Een er van was een baby, de enigs overlevende in een reddinasbootje, waar al de andere inzittende mannen en vrouwen doodgevroren
waren. Een zekere bootsman, Werner Fisch, haalde het jongetje van onder
de lijken, nam het aan boord en adopteerde het later, omdat niemand de
echte ouders kende of vond.

Veertig kilometer uit de' kust, ter hoogte van Stolpebank (ligt nu in
Poolse wateren) lag de Russische duikboot S13 op de loer. Kapitein
Marinesko lanceerde vier torpedo's. Een ervan bleef in de lanceerbuis
steken, maar de andere drie troffen doel. Drie kwartier duurde de doodstrijd van het schip, dat dadelijk kapseisde. Het gleed naar de zeebodem
onder het afgrijselijke gehuil van de opvarenden. Duizenden onder hen
kwamen in het water om van de koude. Verscheidene schepen kwamen ter
hulp, o.m. de kruiser « Hipper*, die echter niet ter plaatse bleef wegens
de nabijheid van Russische duikboten. Een toegesnelde torpedobootjaqer
wierp dieptebommen uit, waarbij ook nog vele overlevenden de dood
vonden, maar de duikboot kon ontkomen.

De officiate passagierslijst vermeldde. benevens 173 bemanningsleden.
918 marlneofficieren en manschappen van de U-botenschool, 373 leden
van de vrouwelijke marineafdeling, 162 gewonde soldaten van het Oostfront
en 4.424 vluchtelingen, samen : 6.050 mannen. vrouwen, kinderen. Maar de
lijst vermeldt niet de nagenoeg 2.000 viuchtelingen die na afvaart nog aan
boord zijn geklauterd. Die in bootjes hun kans hadden afgewacht. terwijl
er zich nog duizenden op de kade verdrongen. Hoeveel mensen er juist
aan boord waren. is niet met zekerheid te zeggen. Algemeen wordt aangenomen dat het er rond 8.000 moeten gsweest zijn.

per-, beslotr- 1 twee kapiteins van de «< Wilhelm Gustloff» (een van de
koopvaardij
leen van de Kriogsmarine) alleen zee te kiezen, yergezeld
van een mijnenveger en van een bewapend torpedobergingsschip.

PARUS - In Centraal en worden overgebracht In West»
Oost-Afrika zijn miljoenen Afrika is de aanwezigheid van
mensen besmet met het virus een tweede virus, LAV II, gesigvan de gevreesde 'immuni- naleerd bij patienten die het
Aidsvirus
teitsziekte Aids, zo meldt de oorspronkelijke
Wereldgezondheidsorganisa- LAV-HTLV-ni niet haddea
Langzamerhand beginnen de
tie (WHO) van de Verenigde
Naties. De WHO organlseert autcriteiten in de getroffen Ianvandaag in Parijs een inter- den zich ook rekenschap te gevan de omvang van het pronationale conference over ven
bleem en treffen maatregelerL
Aids.
Aids kan epidemische properties aannemen als de dragers
Nog maar een half jaar gele- met veel verschillende partners
den had de WHO slechts 31 ge- seksuele contacten onderhouvallen van Aidj in heel Afrika den. via bloedtransfusies en
geregistreerd,
Een
recent voorts door gebrek aan hygiene.
WHO-r&pport gaat er echter
AC-23-06-1986
van uit dat tussen een en twee
mUjoen Afrikanen dragers zJjn
van het Aidsvirus. Het aantal
Ex-SS'cr vrijgesproken
ziektegevallen bedraagt volgens
MADRID — De vroegere Belgische
dit rapport ongeveer 50.000.
SS-officier Leon Degrelle (79), die in
een Spaans weekblad het bestaan van
Die schattingen zijn volgens
gaskamers in de Duitse concentratiedeskundigen uiterst laag, als ze
kampen ontkende, is woensdag door een
naast de gegevens worden gerechtbank in Madrid vrijgesproken van
legd die zijn yerzameld- door
belediging. Een joodse overlevende van
medische ploegen in het veld
de concentratiekampen had begin juni
een proces tegen hem aangespannen. De
Alleen Zaire al zou een miljoen
rechtbank bepaalde dat er geen redenen
dragers van het Aidsvirus telzijn om Degrelle te veroordelen. Hij
lea Daarnaast komt de ziekte
mag zijn mening uiten ,,zelfs al die ons
voor in Zaire, Rwanda, Burunniet aanstaat", aldus de rechtbank. Dedi, Uganda, Zambia, Angola,
grelle is in BclgiS by verstek ter dood
Centraalafrikaanse Republiek,
veroordeeld.
Gabon, Camercun en Kenya.
Volkskrant 19-06-1986
Het Aidsvirus treft zowel
mannen als vrouwen; inmiddels
staat vast dat het virus ook via
heterosexuele contacten kan

oenen
Afrikanen
hebben
wit
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- Ben jij tussen de 18- en 30 jaar
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JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTEUS 962
2501 CZ 's-Gravenhaqe

Dit formulier opsturen aan:

Ik kan wel / niet meedoen aan folderacties.

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

Naam.
Adres.
Woonplaats.
Geboorte datum

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

JONGEREN FRONT NEDERLAND

- Ben je trots op je vaderland, haar culturele erfgoed, en je afstamming ?
0 - Ben je beredd je in te zetten voor je
Vaderland ;
0 - Ben je anti-kapitalistisch, anti-kommunistisch en anti-zionistisch ?
Als je deze vragen met JA beantwoord, moet jij
lid worden van h'et:

0

0

I {.n.~Arnhem

een revolutionaire bewegiivg
voor
strijdbare jongercn

J
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Kegelmatig zullen wij in STORM adressen van gevangen kaineraden
vermelden* Vooial in deze uaanden verheugen onze kameraden
zich over post* Het is een kleine moeite om een ansichtkaart
of opbeurende brief te schrijven*
Bewijs je karaeraadschap en solidariteit en schrijf die brief
of stuur dat kaartje.
iielaas moeten wij vaststellen dat verschillende kameraden nun
contributie over 1987 nog niet betaald hebben, ( spijtig genoeg
ook in de kring Arnhea ) ilaak je JF^ contributie over op het
op de laatste pagina vermelde gironuouuer. Doen ( I

STORU is een uitgave van net JM-tielderland.
2e jaargang nr. 5 - Haart 1967*
Verantwoordelijke redactie: JFil-Arnheia.
Correspondentieadresi Postbus 571 - 7200 AW Zutphen
STOKii is gratis voor JFil leden in de kring Gelderland*
Abonnementen buiten Gelderlandi Fl* 10,—
Abonnementen buiten iiederlandi I»J 10,—/Bfr 200,—/£, 3,—
Luchtpost USA # 5,~ / Luchtpost Zuid-Afrika £- 4,—
STORM verschijnt 9x per jaargang.
Ingezonden brieven of artikelen hoeven niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie weer te geven.
Uw ondersteuning, finanoieel of anderszins. wordt in dank
aanvaard op bovenveraeld postbuanumner.
Via het correspondentieadres worden te koop aangebodent
uuziekoassettes met inarsmuziek uit het Derde ctijk.
Kosten inclusief tekstboekje, Fl. 10,— + Fl. 2,50 porto.
JFrJ-T.Shirts, uiet Keltisch Kruis en opdruk Jongeren Front
u'ederland. i^atan L en XL*
Xosten voor JFN leden Fl. 20,— + Fl. 2,50 porto.
Koston voor niet leden Fl» 25,— + Fl. 2,50 porto.
Buttonsi
Rood veld, zwarte Odal-rune en zvvaard,
Zwart veld, rood Keltisch Kruis en in wit tekst "White Power"
ait veld, rood hart en tekst in zwart 17 Eva Braun
Alle buttons 0 $6 urn.
Kosten inclusief porto FL. 3,73* ( 5 postzegels & 75ct )

!T 'VITESSE-FRONT'

Het JFN zal ongetwijfeld nog veel nieuwe leden kunnen winnen
in Arnhem*
( Johnny B.)

Dat er nog veel laden voor het JFW te winnen zijn onder de
Vitesse-supporters bleek wel toen we langs een Turkse familie
lie pen waarop een aantal Vitesse-supporters spontaan riepen
" Turken raus ". Andere kreten als " Holland Blank " en
"Hassan, jas an " waren zeer positief in onze ogen.

Op 9 November jl. vertrok vanuit Arnhem een tiental leden
en sympathisanten van net JFtf-Arnheai richting Nijaegen. Eenuaal verzameld op het station in Arnheu bleek er een grote
sympathie onder de Vitesse-supporters te bestaan voor het
JPN. Dit bleek een grote steun voor het JFN-Arnhem, want eenmaal in Wijmegen te zijn aangekomen bleek er een escorte aan
polltie te staan, die de JFtf-ers verhinderde te gaan folderen in de stad. J)it nam niet weg dat er onder het lopen
richting stadion vele pamfletten werden uitgedeeld. Dat er
toch nog 'aardige' agenten bestaan bleek uit de grote belangstelling voor onze folders, die, zoals de agenten zeiden,
"veel waarheden bevatten".

C van onze voetbalverslaggever )

NIEUWS VAN

SATIONALE INITIATIVE
"Freiheit fur Michael Kuhnen"
Verantwortlich u. Hersusjeber:
Christian Kerch, Glindersweg
79 8, 2oSo Hanburg So

"Fiir Worte darf niemand ins Gefangnis!" (Sebastian Cobler, prorainen ter Links-Anwalt) "Die Freiheit des
Wortes mu8 auch einem Mann wie
Michael Kuhnen zukommen!" (Erich
Fried, Jude und kommunistischer
Schriftsteller.) Sogar seine extrerasten politischen Gegner empfinden die Verfolgung des Nationalsozialisten Michael Kuhnen als schwere Uhgerechtigkeit!
LANGJAHRIGE HAFTSTRAFEN FOR GEWALTFREIE " AGITATIONSDELUCTE " SIND
EINES FREIEN UND RECHTS-STAATES UNWURDIG!

SCHLUSS DAMIT!

Er 1st Jahrgang 1955 - zehn Jahre nach Ende des Vernichtungskrieges gegen Deutschland geboren.
Er war Leutnant bei der Bundeswehr - ein Mann, der
die besten Aufstiegschancen hatte.
Er sagt von sich selbst: "Ich verehre Adolf Hitler,
sage meine Meinung frei und offen - und werde dafiir
von den Demokraten ins Gefangnis gesperrt!"
Dieser Mann hat nicht fur sich selbst gekampft,
nicht fur Geld oder Ansehen, sondern nur fiir seine
Obrezeugung. Er hat ausschliefilich friedliche Mittel
eingesetzt - keine Gewalt, keine Aufrufe zu Gewalt.
TROTZDEM WAR ER MEHR ALS SECHS JAHRE IN GESINNUNGS HAFT! Und er hat noch ein Jahr zu sitzen, ohne jede
Hafterleichterung, ohne vorzeitige Entlassung, wie
sie Kinderschander, Raubmb'rder und andere gemeingefahrliche Schwerkriminelle heutzutage genieGen!
DAS 1ST POLITISCHE VERFOLGUNG!

LASST KOHNEN FR£I!

OSVANOSii

Oostenrijki
WiUibald Htitter - Steiner-Landstrasse 4 - A-3504 Kreos
E. Weil - StVA Garsten - Am Platz 1 - A-4451 Garsten
flest Duitslandi
Siegfried Borchardt - Postfach 810 - 4930 Detmold
Frank Bortfeld - Umlostrasse 100 - 4800 Bielefeld 14
Klaus-Peter Kopanaki - Umlostrasse 100 - 4800 Bielefeld 14
Michael KUhnen - Postfach 320 - 6308 Butzbach
Peter Leminens - M5hlendyck 50 - 4170 Geldern
G. Haddatz - Dr. T. Benderstrasse 2 - 6962 Adelsheim
tianfred iioeder - Postfach 320 - 6308 Butzbach
Berod Salewski - Postfach 301 - 4760 Werl
Frank Sobczak - JVA UUnster - 4400 ifiinster
J. Theurer - Aspergeretrasse 60 - 7000 Stuttgart-Staoraheim
S. Weber - JVA Schwabisch Hall - 7170 Schwabisch-Hall
Dieter Werner - ilauchartstrasse - JV'A - 8500 Neurenberg 80
Kederlandt
ilarcel v.d. Vooren
JHVB " lie Sprang "
Aart van Batenburg
Stevinstraat 405 - 2587 EK Scheveningen
Uagenxaats
Engelandi
Hick Clifford - no. G38639 - C-wing H.M.P. Wakefield
5 Lovelane - West Yorkshire - WF2 9AG
Verenigde Stateni
Frank Spisak - No* 175-472 - S.O.C.F. - P.O. Box 45699 Lucasville - Ohio 45699-0001
Mike Norris -No. 01299-081 - Gamma Unit - F.C.I. - Talladega Alabama 35160
David Lane - 12873-057 - Box 1000 - ilarion - IL. 62959
David Tate - 155209 - Box 900-lfiP - Jefferson City, MO. 65102
Gary Yarbrough - 09883-016 - L-Unit - 3901 Klein Boulevard Lompoo - CA. 93436
Richard Kemp - 09886-016 - F-Unit - ( zelfde adres Yarbrough )
ttandall Evans - 09882-016 - Box 1000 - Leavenworth - KS. 66048
Bruce Pearce - 04181-085 - Box 1000 - Leavenworth - KS. 66048
R. Scutari - 34840-080 - Box 1000 - C-119 - Leavenworth Jean Craig - 07664-023 - 5701 8th Street - Camp Parks Dublin - CA 94568

1

Hoewel Ernst Zundel zijn tegenstanders in "het grote Holocaustproces" een verpletterende nederlaag heeft toegebracht, zijn
zijn financiele mogelijkheden bijna uitgeput. Honderdduizenden
dollars zijn. uitgegeven voor het onderbrengen van getuigen,
druk- en onderzoekskosten enz* tfij roepen alle kameraden op om
een minimale donatie van Hfl. 5*— te sturen aan;
dA-iSMC Publishers, C/o «ir. E. Zundel - 206 Carl ton Street,
Toronto - Ontario - Canada M5A 2L1
West-Duitslandt
Op 24, 25 en 26 Februari heeft onze kameraad Michael Kuhnen
zijn nieuwe prooes in Hamburg* Crevreesd moot worden dat onze
kameraad opnieuw tot een langdurige gevangenisstraf wordt veroordeeld, laat je solidariteit met kichael Kuhnen zien en
stuur hem een kaartengroet !
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikto ons
net bericht dat kara. Hagenraads per 20-02-'87 op vri^
voetan ia geateld en dat kara* v. Batenburg is overso-j
plaatst naar Vught*
^^

CAiiAJAt

In November j.l. werden 16 Vlaamse kameraden van de V.iUO. veroordeeld tot het betalen van een geldboete van meer dan len
ULLSQM I Bfr. ( Hfl. 55,000,-- )
wie een bijdrage wil storten kan dit doen op bankrekening nr.
40>3068469-44 onder veruielding "Halletoren". of stuur een
bijdrage naar Lokaal Odal - Ballaerstraat 80 - 2018 Antwerpen.

lijk instituut van die
partij, heeft nader
onderzoek aangetoond dat de door
hen ingeslagen weg
wel degelijk effectief kan zijn en een
oplossing kan bieden voor deze gevoelige zaak. Vorig jaar
besloot de Tweede
Kamer dat er wel
iets moest gebeuren
aan de pensioenrechten van de
zwarte
weduwe,
maar dan via gele-

C. 10-02-1987

van

Meiniicud Rost van
Tonningen. Op die
manier willen zij
verbeurd verklaring
van al ziin goederen
inclusief pensioen^
rechten enandere
uitKenngen
bewerkstefligen,
waardoor zijn weduwe automatisch
haar pensioen zou
veriiezen.
Volgens de twee
EVP-leden, die medewerkers zijn van
het wetenschappe-

oyd-*

ein

EVP: Rost
posthuum
vervolgen

DEN HAAG— Twee
leden van de Evangelische Volkspartij
(EVP) hebben posthume strafvervQl-

De beide EVP'ers
zien daarin echter
tal van riaiko's, gezien de precedentwerking die daarvan
uitgaat. Bovendien
plaatsen zij mpreel
vraagtekens bij gelegenheidswetgeving. Een posthume
strafvervolging is
volgens hen beter en
effectiever. Daarom
hebben zij de hoofdofficier van Justitie
in Den Haag inmiddels om zo'n strafvervolging en verbeurdverklaring gevraagd.

N.A.C.
10-02-1987

De procureur-generaal bij het
gerechtshof in Den Haag heeft
gisteren 500 gulden boete en een
voorwaardelijke
gevangenisstraf van drie weken geeist tegen drie mannen die tijdens een
grote vredesdemonstratie in
1983 in Den Haag ,,Sieg HeU" en
,,0ke NSB" zouden hebben geroepen en daarbij de Hitlcrgroet zouden hebben gebracht.
Het ging om een groepje van in
totaal ongeveer vijftien mender
die zich ophielden random J.
Glimmerveen van de Nederlandse Volksunie.

• Hitler

De brand kon in de kiem gesmoord worden, maar
een koelkast in de keuken bleef niet gespaard. Di
daders van de brandstichting zijn nog onbekend.

voorwerpen in de keuken van de woning gegooid.

genheidswetgeving.
Die wordt thans
voorbereid.

De ongeregeldheden random de woning begonnen
oudejaarsnacht al. Kort na het raiddemachtelijk
uur werden de ruiten van de woning van de familie
C. ingegooid. De Deventer politie hield voor die
vernieling buurtgenoot B.F.(34) aan.

7 BRAND GESTICHT IN WONING
VERDACHTE MOORDEN DEVENTER

NB5U.WS
Andrew Barnhill - 09885-016 - Box 1000 - Lewi._]urg - PA 1J837
Randolph Duey - 09884-016 - Box 1000 - Lewisburg - PA 17837
WRAAKACTIE BUURTBEWONERS
Elden "Bud" Cutler - 07789-023 - Box 7000 - JB-Unit Box 246 Texarkana - TX 75501
'I'honas Bentley - 03365-010 - Box 7000 - A-Unit Box 500 Texarkana - TX 75501
3
Frank bilva - 09993-016 - Box 1700 - Unit H-B - Black Canyon
K.A.C.- 02-01-87
Stage 1 - Phoenix - AZ 85029
DEVENTER
—
Buurtbewoners
hebben
gistermor- De aanhouding zorgde voor hevig commotie in de
Karl Hand - USCi1 Jefferson Parrrish - PO. Box 388 - Gretna gen
het
recht
in
eigen
hand
genomen
en
brand ge- wijk, en de agressie van veel buurtbewoners richtte
L.A. 70053
sticht in de woning van de familie C.. In die woning zich daarbij tegen de mgrijpende politie. Ook na de
was voorbeen onder meer de boofdverdacbte van aanhouding bleef het lange tijd onrustig in de
( li.B* Sonaige van de Amerikaanse kameraden hebben een nieuw
de moorden -vlak yoor Kent- op een bankfiliaal- buurt. De Deventer politie nam daarbij een min of
adres gekregen, de lijst gepubliceerd in nr* 4 van Storm is
houder en xijn assistente woonachtig. De familie meer afwachtende houding aan, om provocaties te
van verdachte E.C.(20) was enkele dagen geleden al voorkomen.
hiermee vervallen. )
buiten Deventer ondergedoken. De Deventer
»>et dank aant
brandweer, die snel ter plaatse was. beperkte de Omstreeks zeven uur moest de politie gistermorH.M.G. Postfach 14 04 12 - 1M800 Bielefeld 14
brand tot de keuken. Een koelkast werd totaal ver- gen, samen met de Deventer brandweer, opnieuw
N.S. Vanguard - P.O. Box 328 - The Dalles - OR. 97058 - U.S.A. nield.
in actie komen. Onbekenden hadden brandende

MIEUWS

itest-Berlijm
Bij een kameradentreffen van de F.A. P. werden op Zaterdag J1
Januari 104 kameraden gearresteerd. Bij de arrestaties kwam
het tot vechtpartijen waarbij enkele agenten en een officier
van justitie gewond werden*
Bremeni
Op iaterdag 17 Januari hielden onze kameraden van de P.A.P.
alhier een demons tatie, waarbij pamfletten uitgedeeld werden
waarin geprotesteerd werd tegen de toenemende stroom van
asylanten in de Bonds republiek. De ongeveer 70 kameraden
werden aangevallen door links gepeupel, waarbij het tot
scherautselingen kwam, waarna de politie ingreep. Tevens
werd door de kameraden een krans gelegd bij het standbeeld
van Bismarck*
Informatieadressenj
F.A.P. Bremen - Postfach 10 56 43 - 2800 Bremen 1
F..A.P. Hempen - Postfach 100 562 - 4152 Kempem 1
tiSOS FBOHI i Gerald Hess - Postfach 13 03 - 6070 Langen 1
Die Fackel » £. Schultheiss - Postfaoh 21 72 - fieu-I senburg 2
UUX4B JSUnUPfi t B.P. 76 - 75462 Parijs Cede* 10 - Frankrijk
ULIABHAUGIGS IiACHxtlCHl'EN j Postfach 400215 - D-4630 Bochum 4
KUXraCC i Postfach 2236 - D-4830 Gutersloh 1
Deutschen Frauenfront (iff*1) i Kam. Ursel Oilier Grasweg 30 - D-6500 -Aina-Gonsenheio

KOIffl

Up 16 Januari werden onze kame radon door de militaire rechtbank veroordeeld tot 1} maanden gevangenisstraf, waarvan vier
voorwaardelijk, wegens wapendief stal , brandstichting en openlijke geweldpleging;.
De beide dienstplichtige militairen "hebben een angstgolf veroorzaakt onder de Turkse gemeenscha-p in Deventer, door brand
te stichten in een moskee en met hakenkruizen beschilderde
stenen door ramen van een Turks cafe* en twee Turkse winkels
te gooien". ( A.D. 17-01-198? )
Den-Haagt
Op 9 Pebruari werden drie kameraden uit Den- Haag, waaronder
onze voorzitter Steward LJordaunt, veroordeeld tot een geldboete van Hfl. 500,— wegens hot brengen van de Hitlergroet
en het roepen van leuzen. Onze kameraden zijn in cassatie gegaan*
1

Laterveer Jk weet het niet Ze
lopen ergens rond, of worden
door kennissen opgevangen. We
hebben momenteel 1200 asielaanvragen in behandeling. Het duurt
twee jaar voor een zaak tot en
met het ministerie van tustitie is
afgehandeld".

Tweejaar

In Den Haag is in drie weken tijd
een wachtBjst aangelegd met
daarop 300 aanvragen van voornameiijk vluchtelingen uit Zaire
en Ghana. Politiewoordvoerder
N. Laterveer veet niet waarom
asielzoekers uit juist die landen
naar Den Haag komen. Op het
Haagse hoofdbureau van politiebureau nielden rich sincB drie
weken zo'n 20 & 29 mensen per
dag. Daarvoor werden gemiddeld zeven aanvragen per dag gedaan. Hoe de mensen worden opgevangen is de politie niet duide-

, Den Haag— Het aantal asielaanvragen in Nederland van buitenlanose vluchtelingen is sinds kort
onverwacht sterk toegenomen.
De meeste aanvragen warden gedaan in de drie grote steden.
Vooral Amsterdam en Den Haag
voorzien grote problemen, omdat
asielvragers moeten worden ondergebracht in de plaats waar hjj

t

DEN HAAG - Het kabinet wil in
1987 een actieplan maken voor de
bestrijding vant de werkloosheid
onder ethnische minderheden.
Het plan is nodig aangezien d.
werkloosheid onder de be'.rokkenen 40 tot 50 procent bedraagt, ongeveer vier maal zo veel als onder de
overige Nederlanders. Van alle
werklozcn is twaalf procent afkomstig uit een ethnische minderheid.
Minister De Koning (Sociale Zaken) heeft de Sociaal Economische
Raad (SER) gisteren om advies gevraagd over het plan. In de adviesaanvrage geeft De Koning aan dat
het kabinet denkt aan intensieve
scholjngs- en plaatsingsbevorderende maatregelen, het scheppen
van stage- en werkervaringsplaatsen in de overheidssector en maatregelen in het kader van plannen
voor bestrijding van langdurige
werkloosheid onder jongeren.

Postfach 100^62
D-41^2 Keaipen 1
Vest Uuiisland

F.A.F.

er wel een enorme stijging geweest, toen veel Surinamers om
asiel vtoegen.
Onlangs meldde ook de Koninklijke Marechaussee dat het aantal
vreemdelingen dat op de nationale luchthaven Schiphol asiel
vraagt sterk is gestegen.

Londen — De Westduitse regering ontvangtjaarliiks nog steeds
ongeveer 65.000 gulden aan rdyalties van het boek Mein Kampf
van Adolf Hitler. Dit meldt de
Londense Daily Mail.
De politiekegeloofsbelijdenis van
Hitler is in Groot-Brittannie niomenteel voor rond 50 gulden in
paperback-editie te koop.
De belangsteUing ervoor is sterk
toegenomen, nu de Britse commerciCle televisie onlangs is fcwgonnen met de"herhaJing van dp
intemationaal geprezen documentaire over Hitler en de Tweede Wereldoorlog, 'De Wereld |n
Oorlog1. Volgens de Daily Mail
zal het boek. dat in 1925 verscheen, tot 1995 een bron van inkomsten blijven . Dan vervaJt
nameliik hev auteursrcvht op h«t

'Mein KampP
verkooptnog
Schiphol
De Rotterdamse politie zegt dat
het aantal asielzoekers de iaatste steeds goed
maanden meevalL Vorig jaar is

Door de enorme toename kan de
Amsterdamae vreemdelingenpolitie het werk niet meer aan.
Sinds kort krijgt de politie assistentie van amotenaren van justitie om de asielzoekers te verhoren. En volgende week zullen vijf
manchaussees worden toegevoegd aan de vreeemdelingenpolitie om de stroom asielzoekers te
verwerkcn.

Marechaussee

In Amsterdam melden rich sinds
vorig jaar September veel meer
asielzoekers. Tot September vroegen gemiddeld 200 buitenlandere
per maand om asiel bij de hoof dstedelijke vreemdelingenpolitie;
daama nam het aantal toe tot zo'n
500 per maand. De staging wordt
vooral verooraaakt door asielzoekers uit Pakistan, India, Turkije,
Iran en Ethiopia.

naagsche uourant <

tegei?
Enorns^ toename Actie
werkloosheid
08/01 minderheden
asielaanyragen

•f/\h p

P.O. Box 1211 - Marietta, Ua.

by Pastor Bob Miles
. a eutoiy to the members and families of The Order. An inspiring
work honoring those who made the ultimate sacrifice. Photo*documentation-Price 53.00.oerjopi-order from/rbe Thunderbolt.

"The Secret Army"

Assen — De politic in Assen is op
zoek naar de verspreiders van
pamfk0611 met racistische in_ " M - & - r . 'si/12/
houd. In de pamfletten wordt geweest, dan had men de bijeenkomst ageerd tegen * •™"3£f
(Vanonzeredacteur)
niet kunnen verbieden. ,,Pas wan- van een groep van M Tamils
/ILDEBVANK — Een groep van neer de aanwezigen lid.zijn van ver- pension Bazenburg. Zij waren rearintig voomamelijk oud-SS'ers boden organisaties kan de politic cent in de pubucitfiit wegens de
a oud-NSB'ers uit het hele land helaas pas ingrijpen Of ze moeten gewelddadigheden door een
; zaterdag 20 december in het opanderemanierendewetovertre- groep van 25 Assenaren Qjdens
ironingse Wildervank bijeen ge- den; ik denk aan anti-semitische oudejaarsnacht Daarbq raakte
omen om daai bet zogeheten uitlatingen of racisme," deelt een een Tamil gewond.
oelfeest' te vieren. Onder hen woordvoerder van de politic mee. Dejeugd van Assen is volgens net
evond zich H. Roster uit Steds- Ook eigenaar t'. Teuben van Hotel pamflettijdensdeoud-ennieuwanaal, zelf in het verleden lid DeVeenkolonien, waar de groep sa- viering spontaan in opstand gean de NSB en de SS. De politic menkwam, was niet op de hoogte komen tegen de 'voorkeursbe'as niet op de hoogte. Ook eige- van de aard van de bijeenkomst. handeling die de zogenaamde
aar Teuben van Hotel De Veen* ..Koster bestelde een borrel en een vluchtelingen' krijgen uit Den
olonien waar de groep bijeen koffietafel voor een groep mensen. jjg.^
warn, had geen idee van de aatd Ik had geen reden om aan zbiets te ^ ondertekenaars noemen rich
denken", reageert Teuben. ..Had ik ^ Affront Nationale Socialise
•n de samenkomst.
geweten wat voor vlees
ik in de kuip
••
-•
KEinrcvm.......«~.
,.™..
-.—. jgjj gjj -hebben
een postbusnum!et joelfeest, een Gennaans mid- Ead,aanzouikzedetoegangheb- mer to Rotterdam, volgens de
geweigerd to de toekomst tajk jfctterdamse politic gaat het om
inter zonnewende-feest, wordt ben
ik wel beter tut , aldus de hotelei- een ultra-rechtse
•
~ club
'uit••West«• •
jlgens Koster de laatste tijd weer
:arlijks gevierd. ,,We vieren het
aar bet het beste uitkomt", aldus
oster. ,,We geven aan deze bijeenomsten geen ruchtbaaxbeid, want
e kunnen pns_vporstell«nL.4at_er.
lensen zijn, die zich eraan storen", ten ze dat maar doen. Als oud mocobj*, «*L*L*££££
NSB'ers zich veertig jaar tamelijk voorai in
icenthij.
rustig hebben gehouden en uitslui- flats in
ijdens de bijeenkomst zijn geen tend op joelfeesten koffietafels orzijngestopt
:SB- of SS-liederen gezongen. ganiseren, dan is dat ook niets om De afgelopen week ishqzowelde
Het was geen reunie. We hebben bij aan te knopen", aldus woorvoer politic als op het adres van de Ta'at gedronken en samen wat gege- ster Joke Kniesmeijer.
mils ook een tiental anonieme
;n en daar bleef het bij. We hebben Jongeren zijn hiervoor volgens haai brieven binnengekomen, waarin
•el wat Duitse verzen opgezegd, moeilijk te porren. Pas als oud- de schrijvers uit de doeken doen
laar die hadden te maken met het NSB'ers buiten nun eigen kring tre- op welke grove wijze Nederland
lidwinterfeest", aldus Koster.
den, worden ze gevaarlijk. ,,Laat zt met de Tamils zou moeten afre>e Vecndammer politic was niet op maar, zolang ze geen moeite doe kenen. - - —r—a-^ "n1 .QTTu.u. i<:-ui- ot
e hoogte van de bijeenkomst. Zelfs om aanhang te krijgen", aldus Joke
I was de politic op de hoogte ge- Kniesmeijer.

oud-SS'ers
n Gronings hotel

7eestje

pamfletten
;egen Tamils

HET BLUFT BU DUITSE VERZEN OPZEGGEN" fff

DEN HELDER (GPD) — De politie van Den Helder heeft zaterdagmiddag folders met racistiscbe teksten over joden in beslag genomen.
Het drukwerk werd verspreid door
een 28-jarige inwoner van Zwolle,
tegen wie proces-verbaal is opgemaakt.
De man is volgeling van het evangelisten-echtpaar Lucas en Jenny
Goeree. De rechter heeft bet duo
vorig jaar bevolen te stoppen met
het verspreiden van publikaties, zoals zaterdag in Den Helder werden
verspreid. Op het vouwblad is het
echtpaar Goeree onder de opdruk
'Dan is Auschwitz een leugen* lachend te zien voor het kantongerecht in ZwoUe.

(Van onzc correspondent)

Racistische
folders

nleuwsbrlef op aanvraag verkrljgbaar
seer. Blnckhorstlaan 309 - 2516 BC Den Haag

POSTGIRO 825631

STICHTING HELP DE AFGHANEN

Graag ook uw bljdrage voor humanltaire projekten

Volkskrant 12-01-'87

ASSEN (ANP) — De afgelopen week
zijn in Assen pamfletten verspreid met
racistische inhoud. In de pamfletten
wordt geageerd tegen de aanwezigheid
van 54 Tamils in pension Rozenburg in
Assen. De Tamils waren Ujdens oudejaarsnacht al het doelwit van gewelddadigheden door een groep van 25 Assenaren. Daarbg raakte een Tamil gewond.
In de pamfletten wordt gesproken
van ,,volksvreemde elementen die van
onze belastingcenten leven en zich in
onze samenleving proberen in te graven
om dan later nun familieleden te laten
overkomen". De ondertekenaars noemen zich het Actiefront Nationale Socialisten en hebben een postbusnummer
in Rotterdam. Volgens de politic van
Rotterdam is het Actiefront een onderdeel van een ultra-rechtse groep uit
West-Duitsland. De groep in Rotterdam
zou worden geleid door de al eerder
wegens discriminatie veroordeelde Rotterdammer M. F.
De afgelopen week is bij de politic in
Assen en op het adres van de Tamils een
tiental anonieme brieven binnengekomen, waarin grove manieren worden
geschetst waarop Nederland met de Tamils zou moeten afrekenen.

tegen Tamils
verspreid in Assen

RACISTISCH
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In Assen vielen ongeveer 25 Nederlanders een pension van 80 Tamils aan. Daarbij werden racistische leuzen geroepen.
Enkele Tamils raakten gewond; Wn van
hen moeat in een ziekenhuis worden behandeld.
De vechtpartij ontstond toen enkele Nederlanden een auto voor het pension vernielden bij een poglng daarin in te broken.
Tamils die zich tegen de Inbraak venetten, werden mlahandeld.
Tijdcns de vechtpartij werden nog drie
auto's vernield en werden fietsen door de
ruiten van het pension naar binnen gegooid. Twee relschoppers zijn gearresteerd, maar de politic verwacht dat nog
meet aanhoudlngen zullen volgen. Zij
spreekt van ,,een grimmige zaak die voor
een deel meet worden toegeschreven aac
overmatlg drajikgebruik".
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tussen da 16- en 32 jaar ?

2501 CZ ' s-Gravenhage

Postbus 962

Dit formulier invullen en opaturen naar hett

Ik weet dat hot lidmaatschap van het J.F.N. Fl. 40,-- per
jaar kost en dat ik daarvoor minimaal 5x per jaar het
blad JM-Nieuws ontvang plus alle andere uitgaven van het
Jongeren Front Nederland.
Het Crironumrner van het JFN ist
556718! t.n.v. Dhr. T. Mudde - Sasaenhoim

Ik kan wel / niet meedoen aan folderacties.

Naan:
Adrest
,/oonplaats
Geb. datua

IK LIBLD MIJ AAN AIS LID VAN HET J.F.N.
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Als je deze vxagen met JA beantwoord, meet jij lid worden
van hett

0 - Ben je bereid je in te zetten voor je Vaderland ?
0 - Ben je X anti-kapitalistisch,
X anti-kommunistisch en
X anti-zionistison ?

0 - Ben je trots op je Vaderland, haar culturele erfgoed
en je afstaoming ?

0 - Ben jij

.
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David lane
David C. Tate
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Op zondag 18 ektober 198? onstreeks 0^.15 uur, wertl door
personeel Tan «« brigade Koninklijke marechauasee te 's-Gravcnhage, het dienetvoertuig voor de duur van 15 minuten geparkeerd
voor het Miniaterie Tan Defenaie gelegen aan het Plein te 's-Gravenhage.
Na terugkeer bleek dat een enbekende een paaflet net het opachrifts
11 Nederland blijf uit de Golf " ender de ruitenwiaser had aangebracht.
Dit paraflet, waarnaar ik U kertheidshalve moge verwijzen, is gezien
het onderschrift uitgegeTea door: Jongerea Front Nederland, Pestbus
962 te 'a-Gravenhage.
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NEDERLAND BLIJF UIT DE GOLF

Zoals het er nu voorstaat raakt Nederland geleidelijk aan meer betrokken
bij het conflict in de Perzische Golf.
Het monsterverbond tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, de zionistisohe loVby en Amerika's Europese satellietstaten, die allemaal broederlijk samenwerken om een Iraanse overwinning in de Golfoorlog te voorkomen, is' een walgelijke vertoning.
De oorlog in die regio werd in gang gezet door de Iraakse invasie van
Iran. De zcgeheten tankeroorlog werd door de Irakezen begonnen met de
bedoeling de Iraanse olie-export teniet te doen. Het waren wederom de
Irakezen die dit voorjaar een Amerikaans oorlogsschip, de U.S.S. Stark,
met raketten bestookten, waarbij ruim dertig Amerikaanse zeelieden het
leven lieten. Maar aangezien het Iraanse islamitiache fundamentalisme
een bedreiging vormt voor de hegemonie van het Midden-Oosten door
communistische en kapitalistische supermogendheden, komt het niet
geheel als een verrassing dat de vraag omtrent de sohuld aan de oorlog en het gelijk of ongelijk omtrent dit betreurenswaardige conflict
opzettelijk wotden genegeerd.
De vijandige houding van de Amerikaanse regering jegens de Arabische
vereld en Iran weerspiegelt de enorme macht van de zionietisohe lobby
in New York en Washington en heeft veinig te maken met Amerika's
nationale belangen. Het enige waar de supermogendheden over bezorgd zijn,
is de klap welke een eventuele Iraanse overwinning met zioh mee zou
brengen in dat gedeelte van de wereld. Dit is een probleem dat politiek
bewuste Europeanen maar al te bekend voorkomt, aangezien ons eigen
continent in tweeSn is gesplitst door de machten van het Sovjet-en Amerikaanse imperialisme. De afwijzing van Russische en Amerikaanse militaire,
economisohe en culturele overheersing is iets dat zich dagelijks over de
gehele wereld afspeelt.
Nederlandse nationalisten dienen oppositie tegen Sovjet en Amerikaans
imperialisme te verwelkomen van welke groep of land waar dan ook ter
wereld.
De realiteit is dat Ruasisohe tanks en de Amerikaanse coca-cola smeltkroes-ideologie heden de grootste bedreigingen zijn waarmee Europa en
het blanke ras ooit zijn geconfronteerd.
Ongeacht welke situatie zich voor mooht doen in de Golf,
one standpunt luidts
GEEN NEDBRLANDSE INMENGING IN BUITENLANDSE OORLOGEN
NEDERLAND BLIJF UIT DE GOLF!

JONGEREN FRONT NEDERLAND

s.v.p. agenderen.
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J.F.N. elaint ineegooide ruiten bi.1 boekhandel "De Booie Hond".

Lieden van het "Jongeren Front Nederland" hebben een keurig
briefje achtergelaten met ala titel "Nederland blijf uit de Golf,
postbus 962 in Den Haag.

BFB/B, 5-11-'8?
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PLEEGT HET BLANKE RAS ZELFMOORD?
Ala onze vooroudera naar deze aarde zouden kunnen terugkeren om de hedendaagae
aituatie te obaerveren, dan zouden zij aleohta tot 66n oonoluaie komeni
het blanke raa aohijnt overal ter wereld vaat bealoten te zijn om zelfmoord te
plegen.
In bijna alle traditionele blanke landen, inoluaief Hederland, zijn regeringen
verantvoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen velke onvermijdelijk zullen
reaulteren - indien zij alagen - in de totale ondergang van onze Europeae beaohaving.
In alle blanke landen vorden kinderrijke gezinnen ontraden met alle oonaequentlea
vandien. Het reaultaat ia een ateeda toenemende vergrijzing van de bevolking. Het
eindreaultaat ia, net zoala met de dinoaaurua geaohieddet
HET BLANKE RAS ZAL GEDOEMD ZIJN UIT TE STERVEN.
Yoordat het zover komt zal er een ontoelaatbare druk komen te ruaten op de
aohoudera van jongeren die zullen moeten zorgen voor een ateeda groter vordende
vergrijzende maaaa. Ondertuaaen aohijnen de volken in de Derde Wereld weinig
boodaohap te hebben aan geboortenbeperking. Hun bevolkingen groeien onruatbarend
in aantal, ongeaoht of het Afrika, Azil of Latijna Amerika betreft.
Terwijl dit allemaal geaohiedt laat Nederland, aamen met andere Europeae landen,
de deuren op een krankzinnige vijze wagenvijd open ataan voor de volken van de
uitpuilende Derde Vereldlanden. Om de waanzln nog oompleter te maken aturen
Europeae landen gigantiaehe hoeveelheden geld en goederen naar ontwikkelingalanden
om de aldaar wonende volken te helpen bij de door hen zelf veroorzaakte problemen
zoala armoede, ziekte en ondervoeding. Deze hulp reaulteert aleohta in nog meer
menaen die gevoed dienen te vorden. De vaanzin waartoe deze politiek in het Weaten
heeft geleid, kent zijn gelijke niet in de geaohiedenia.
Vaarom vinden deze ontwikkelingen plaata?
Sommigen sullen beweren dat wij deel uitmaken van een universe*1 geheel zonder
onderaoheid naar raa of kleur en daarom hoort naaatenliefde vooral niet thuia
te geaohieden maar over de gehele wereld. Het la een betreurenawaardige zaak
. dat alleen het blanke raa bang la en de wil miat om voor zijn eigen belangen
op te komen.
Vij sijn begaan met het welzijn van alle volken, behalve het onze. Helaaa zijn
alle politieke partiJen in Nederland vooratandera Van een multiraoiale aamenleving.
Zij werken allemaal indirect mee aan de ondergang van het blanke raa door het
atilzvijgen te bewaren over de verontruatende terugloop van het aantal blanke
geboorten. Over de gehele wereld groeit de bevolking in laat en tal. In vele
landen gaat dat BO anel dat zij hun aantallen iedere twee deoennia verdubbelen.
Daar dese ontwikkelingalanden hun overtollige bevolking geen menawaardig beataan
kunnen veraohaffen, zullen de weaterSB landen in toenemende mate overatroomd
blijven worden door vreemde volken.
Het tijdatip ia aangebroken dat alle blanken voor hun lijfabehoud zullen moeten
atrijden. Het moment ia gekomen dat wij niet meer toegeven aan raoiale zelfmoord
en eena aan ona eigen aoort gaan denken en voorrang geven.
Dit betekentt OPKOMEN VOOR ONZE EIGEN NEDERLANDSE BEVOLKING!

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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JONGERENiFRONT NEDERLAND

Tegen voorzitter*Stewart Mordaunt en enkele andere leden van het
jjngeren Fro ,t Nederland werd:;het a-fgelopen jaar een bizar proces gevoerd
eqens het vrrspreidan van een pamflet met de titel "Immigratie...? Nee
>edankt".
•' - ••!<•..
-.
f-f tVan dit pamflet zijn'duizendenien duizenden exemplaren met veel succes
n tal van gemeenten uitgedeeld-en'in brievenbussen gestopt, nota bene veel1 met toestemming van de plaatselijke politieautoriteiten. Uiteindeiijk
telde het openbaar ministerie te Arnhem toch een vervolging in en probeerde
.et alls denkbare middalcn Mordaunt en een drietal van zijn kameraden in de
.evangenis te doen belanden. Twee keer nerd het proces tijdens een sitting
angehouden. De eerste keer. omdat de Anne Frank Stichtino zo nodio op het
aatste moment weer eens een bundel informatiemateriaal aan de off icier van
ustitie ter hand moest stellen. Het materiaal bevatte niets strafbaars.
aar was kennel ijk bedoeld o«n op da bekende demaaoaische wiJzc van die
oedster van onze vaderlandse-emEuropese moraal de rechtbank in voor
~ ewart Mordaunt c.s. neoatieverzin te beinvtoeden. zoals dat in een "demoi. jttle" betaamt. Ditmaal overioensfzonder resultaat. De tweede keer. omdat
eo-F-f icier van Just i tie eveneens op het 1 aatste moment een rapport van
aal deskundiae prof, dr. T, A. van Pi jk aan de processtukken had toegevoead.-'
'ie had kans gezten over-een» eenvoudio pam-f let van ja4—formaat met onQeveeV
i erhonderd Noorden'een-'inqeHtfckeld verhaal Jbe schri jven >van veertio
acuna's. met onqeveer zestienduizend woorden! Met zijn schier eindeloos .eleuter trachtte hi j terveroee-fs aan te tonen. dat het pamflet racistisch
n discriminerend was en oericht OP het verkrijqen van de tenuitvoerbrenqinq
an de End1oesungf Toe maar!? In;wer keli j khei d ging het erom de ontwikkelings
ulp voortaan te besteden^aan'remigratis projecten voor niet—Europeanen in
•.in thuislanden. Op de derde en laatste zitting van 3 december 1987 moest
ij zijn geschri-ft nader. toelichten: De president van de rechtbank vroeg Van
ijk onder meer, of hij.bij het maken van zijn an«lyse-iwel "onbevangen" te
>?rk Mas gegaan. Nou'fiee, niet bepaald mag je zeggen. De Hooggeleerde Heer
iet. het ale zijn taak racisme te bestrijden en volgens een mededeling van
en over het algemeen*goed-ingelichte zegsman is hij lid van de C.P.N. en
etrouwd met een Surinaamse«'Echt niet iemand die het Jongeren Front Neder—
and objectie-f zal beoordelen. : . .
De o-f-f icier van Just i tie.'mr. E.F/G.M. Gelderman. elate teoen Stewart
prdaunt een gevanaenigstra-f van-tHaal-f maanden waarvan zes maanden voor—
'aardelijk. teoen een^medestander uit Groninaen een aevanaenisstraf van acht
laanaen waarvan vier maanden voorwaardeliJk en teqen twee andere leden
evanqenisstraf •f en van a;es maanden naarvan vier maanden voorwaardel i jk. Om
ot .zulk krankzinnio hoae straffen te komen. had hi j een verqeten artikel
1 it het Metboek"Vftittgti*itfr»eh1f- WvabrgchiJn-aehaalqj^tJat 'maximum vi.i4 jaar
.avangenisstraf stelt op deelnemino aan een rechtspersoon die tot oogmerk
het pleqen van misdrijven.
:
De zaak van het openbaar ninisterie was ro zwak, dat de hulp van do Anne
.rank Stichting en del prof esaor^iimdevitekstwetenschap het niet baatte.
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