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JFN-afdeling Bollenstreek

Medio December 1987, werd vernomen dat de afdelingen Bollenstreek
van het JFN ongeveer sen dertigtal leden telt. De leeftijden
van de leden liggen tussen de twintig en dertig jaar.
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JFN-aktiviteiten in West-Brabant

Van de DIR-Breda werd vernomen, dat het JFN een schrijven gericht heeft aan
Leefbaar Vosmeer,
te Nieuw Vosmeer.
Op de achterzijde was venneld: "Jeugd Front Steenbergen".
Voor inhoud van het schrijven,
verwijs ik naar de bijgevoegde
bijlagen.

NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS
In het verleden hebben de grote partijen de bevoIking nooit geraadpleegd omtrent
het binnenhalen van honderdduizenden vreemdelingen. Erger nog, zij wensen hun
fouten niet in te zien en dringen one een multi-raciale samenleving op, iets
waar de meeste Nederlanders nooit om hebben gevraagd. Ondanks de enonne werkloosheid, waaraan vooral jongeren ten prooi vailen en een ontstellende woningnood komen jaarlijks nog steeds duizenden buitenlanders ons land binnen, al dan
niet lecraal. Hierin lijkt binnenkort geen verander'ing te zullen komen, waardoor
Nederland steeds overvoller raakt met alle gevolgen vandien. Het is al zover
dat buitenlanders bij het zoeken naar verk voorrang krijgen boven onze eigen
mensen. De regering noemt zulks poaitieve discriminatie. Vij vinden het ronduit
racistisch. Bit verlaagd ons tot tweederangs burgers in ons eigen land.
Zij die de problematiek van de gastarbeiders aan de kaak stellen worden door de
justitie gebrandmerkt als criminelen en in het geval van Joop Glimmerveen gevangen gezet. Een duidelijk voorbeeld van justiti§le willekeur welke de autoriteiten aanwenden tegenover bezorgde vaderlanders.
Het valt te vrezen dat bekritiseren van het thans gevoerde vreemdelingen beleid
binnenkort zvaarder gestraft gaat worden. Bit heeft tot doel het monddood maken
van Nationalisten en andere critici van de regering. Kortom.. method^s velke
sedert veertig jaar achter het ijzeren gordijn in zwang zijn.

WU VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:
1)

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

2)

Het buiten working stellen van de beruchte Anti-Discriminatie Vetgeving velke
de vrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantast en belemmerd

3)

Het onmiddellijk stopzetten van immigratie en gezinshereni

4)

Het op gang brengen van remigratie
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Jongeren Front Nederland (JFN)
Naar aanleiding van een flinke ruzie in het Westervolkshuis, gevestigd
Roeroer Visscherstraat 18 te Rotterdam, zijn enkele personen aangesproken
over hetgeen daar heeft plaatsgevonden.
Uit die gesprekken blijkt, dat op elke vrijdagavond het buurthuis bevolkl
wordt door voornamelijk jongeren, waarvan de meesten er voor uitkomen,
dat zij in relatie staan tot het JFN c.q. daarmee sympathiseren.
Recentelijk zijn enkele bezoekers van deze vriodagavondbijeenkomsten
aangehouden in verband met het plegen van strafbare feiten.
Op vrijdag 11 rnaart 1988 heeft deze situatie geleid tot een confrontatie
over en weer klappen zijn gevallen.
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Naam: 262.211 JFN

Afz.
:
Ref.nr.: ——

Naam:

Datum : mei 1988
ACD/Co : 2079612-98
AQHR. : 880518/192

Aard v.h. stuk: Ragaringsbrief betreffande da electoral* positie Tan extreemrechts in da belangrijkBte westeuropese landen.
Nederland*
Hat JFN Tornt een heterogena verzaneling Tan ra.ndgroepj«ngeren mei
een militant nationaal-socialistisch karakter. Da groep onderhoudt
intensieve buitanlandse contacten, m.n. met Belgie en Engelnad,
ia Boms betrokken bij actiea maar is niet in staat in da politiek*
arena aan rol te spelen.

r
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(JFN).

Op maandag 7-3-1988 is ten huize van fr?
een bijeenkomst gehouden van het JFN.
Voor deze bijeenkomst zijn betalende leden telefonisch uitgenodigd en
daarbij is de afspraak geraaakt, dat de genodigden zich vooraf dienen
te verzamelen bij het metrostation Marconiplein te Rotterdam. Vandaar
zal men in groepjes van 5 personen vertrekken naar de woning van FR
Omstreeks 19.30 uur zi-jn bij genoemd metrostation aanwezig:

Om 20.00 uur begeven alien zich,
naar de wining van FR
, terwijl onderweg de voorgevel van het
CPN-gebouw met JFM-stickers wordt beplakt en de brievenbus onbruikbaar
gemaakt.
Omstreeks 20.15 uur zijn in de woning aanwezig:
Alle eerder genoemden alsmede twee onbeken^fde personen.
Reeds aanwezig zijn:

Door de aanwezigen wordt ongedwongen over allerlei zaken gesproken, zon
der dat sprake is van een vergaderstructuur. Uit die onderlinge discussies is onder meer het volgende naar voren gekomen.
Door MO
worden enkele armbanden met een haken- en Keltisch kruis
te koop aangeboden. Ook heeft hij vlaggen in zijn bezit met daarop afgedrukt een Keltisch kruis. VAN SC
zegt, dat hij al zo'n
vlag in zijn bezit heeft en deze heeft gebruikt bio de wedstrijd PSV Feijenoord.
MI
biedt de Engelse en Duitse versie van Mein Kampf te koop aan. In
eerste instantie is er weinig belangstelling voor, doch later zegt hij
twee bpeken te hebben verkocht.
"Door MA. wordt de a.s. herdenking van de moord op enkele Nederlanders
in cafe" 't Koetsiertje te Delft ter sprake gebracht. Hierna ontstaat
een discussie of ,men aan deze activiteit mee moet doen, daar dit mogeaooMos
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lijk een ondersteuning zou kunnen zijn van JAKKAAT,
i, die streeft naar meer invloed bij geestverwanten.
Uit het gesprek blijkt, dat men best mee wil doen aan de herdenking,
maar dan op een andere manier. Bijvoorbeeld een korte actie zoals het
leggen van een krans op de bestemde plaats en daarna v/eg. Een daaraan
gekoppelde manifestatie vindt iedereen vragen om moeilijkheden en zou
een negatieve publiciteit kunnen opbrengen.
Uiteindelijk blijkt, dat MA. het niet eens is met alle aanwezigen en
hij zegt, dat een demonstratieve optocht tot de mogelijkheden moet behoren. Besloten wordt, dat MA
en MO:
in andere steden zullen nagaan of er belangstelling is voor dit initiatief. MA
voegt hieraan
toe, dat hij in staat is om ongeveer 100 personen te mobiliseren.
Hierna wordt door MA
de parade van 8 mei a.s. in Parijs ter sprake
gebracht. Hij zegt, dat hij tot op heden ongeveer 40 personen bereid
heeft gevonden orc hieraan deel te nemen. Alle aanwezigen zeggen eveneens >nee te willen en MO
zegt, dat hij contact op zal nemen met
PE M"
'
om e'e'n en ander te bespreken. MA
voegt hieraan toe, dat er goede afspraken gemaakt moeten worden, omdat
het niet zo mag zijn dat alles op e'e'n hoop wordt gegooid als Nederlande
se delegatie, daar dit onverkort tot meerdere eer en glorie van JANMAAT
zou zijn.
MA. zegt, dat hij het a.s. weekend met ongeveer 7 anderen naar Engeland gaat om daar een congres te bezoeken van BM. (Vermoedelijk wordt
hier bedoeld Britis/dh Movement).
MO:
zegt, dat er bij hem thuis niet meer voor het drukwerk gezorgc
kan worden. De politie heeft bijzondere interesse voor hem en zijn activiteiten getoond en hij verwacht een inval. De drukpersen zijn naar j
een adres in Lisse gebracht en MU:
, Tibor
'
;
het drukwerk verzorgen.
KO
zegt, dat hij binnenkort een grote ledenvergadering wil organiseren welke zal worden gehouden in Belgie*. Een datum is nog niet bekend. V/el zegt hij bezig te zijn met de voorbereidingen in verband met
de veiligheid. Ook moet voorkomen worden dat de zaak voortijdig uitlekt.
MA
zegt, dat de lichamelijke conditie van de leden moet worden opgevoerd. Hij heeft contact met een sportschoolhouder en dezeheeft aangeboden de leden gratis training te geven in een gevechtssport. De man,
genaamd "Ho
" n.g.o. zou al enige tijd lid zijn van het JFN en
ook steeds geld beschikbaar stellen.
Verder deelt MA
mede, dat er in de komende week gefolderd zal worden|
in Middelburg en Vlissingen. Een andere groep gaat folderen in Tilburg
Breda en Eindhoven.
DO!
heeft kenbaar gemaakt, dat hij bij
het folderen in kazernes hulp heeft gekrege%n van andere militairen en
dat het uitstekend verloopt, aldus MA
Tot slot zegt MAj , dat GLIMKERVEEN,
weer volop
in de running is met zijn Volks Unie. Er zijn regelmatig contacten met
hem en MA, verwacht er veel van voor de toekomst.
Snkele losse opmerkingen;
M
attendeert op het bestaan van het Anarchistisch kookboek, wat
naar zijn zeggen de moeite waard is om het te bestuderen. Wanneer er
belangstelling voor is kan hij er voor zorgen.
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I-Iaar verluidt zal in november a.s. ergens een grote gebeurtenis plaats-j
vinden waarmee geschiedenis zal worden geschreven. Navraag over dit wazige verhaal heeft geen helderheid gebracht.
Het JFN zou op dit moment 120 betalende leden hebben.
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Deelname JFN-delegatie aa« de Jeanne d ' A r c - h e r d e n k i n g op 8-5-1988
ite P a r i j s

Vernomen werd het volgende:
Op 8-5-1988 heeft een JFN-delegatie deelgenomen aan de Jeanne
d'Arc-herdenking te Parijs.
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Betref t :\A

Hierbij bericht ik U, dat door MA
op verschillende tijden en
plaatsen een vrij grote hoeveelheid exemplaren van het JFNnieuws no. 24 van mei 1988 is verspreid, te weten:
- 5 augustus 1988 tljdens het AD-toernooi in het Feyenoord-stadion
te Rotterdam;
- Op 21 augustus 1988 in het Supportershome van Feyenoord te Rotterdam en
- Op 16 augustus 1988 tijdens het optreden van PRINCE in het Feyen
oordstadion te Rotterdam.
Tevens is vernomen, dat de door MA. verspreide exemplaren van
het JFN-nieuws voor een belangrijk deel bestemd waren voor betalende leden c.q. sympathisanten. Van enige van hen is bekend, dat
zij geen exemplaar hebben ontvangen.
Bijgevoegd in fotocopie een exemplaar van het JFN-nieuws no. 24.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Betreft: Piakken van stickers en het verpreiden ran biljetten door het J.F.N.

•In de naeht van 16 op 1? atigustns 1988 zijn Biljetten ran het "Jongeren Front Nederland" op rersehillende plaatsen in AT^mr huis aan
huis verspreid; vaarbij ook stickers verden geplakt.
Bit Tond onder andere plaats in de Maasstraat, Aalbersestraat« Cornhertkaden en de direkte ongeving van bedoelde atraten.
Op het bedoelde biljet stond boren aan de tekst: "White power" net
daaronder een uiteenzetting van hetgeen het "Jongeren Front Nederland"
Terandert wil zien in onze maatschappij.
Op de sticker, die geel van kleur vas, stond de afbeelding van een
overleden junk alsmede de tekst: *Dit nooitl doodstraf roor drugsdealers"
Een copie van het biljet alsmede de sticker zijn bij dit schrijven
gevoegd.

1) Tenzij andere rubricering vereist.

R«bric«ringi

880912 053
Tfi

VIJ VILLEN

een gevoel voor raasenbewuatzijn en nationalisme kveken onder
jongeren. Deze zaken worden one onthouden door een gedvongen
programma van integratie en multiracialiame in ona land, alwaar men hot doet voorkomen alsof blanke trots smerig en verkeerd is.
VIJ VILLEN
een einde aan immigratie.
VIJ VILLEN

dat alle niet-Europeanen naar hun landen van herkoaat vorden
teruggeatuurd.
VIJ VILLEN
in een maataehappij leven die verschoond blijft van drugahandelaara, krakers, verkrachters, pedofielen, multiraoialisten, progreaaieve en liberale leraren en alle andere aubveraieve rotzooi djie zich in toenemende mate voortplant.
Ala het blanke raa in Europa in de minderheid raakt, dan zal
one verelddoel geetort worden in een situatie van toenemende
degeneratie«
f
•*
VIJ VILLEN

onze eigen lotabeatemming bepalen. Bit geldt voor Nederland,
Europa en alle andere blanke landen ter wereld.
VIJ VERWERPEN

oommuniame, liberalisms, socialisme, christendemocratie, zionisme en alle andere vormen van anti-blanke onderdrukking.
VIJ VILLEN

%

een volk dat respect kan opbrengen voor de vetten van de
natuur. Op aoholen meet respect worden bijgebracht voor
de culturele waarden en verriohtingen van onze blanke
voorouders.
VIJ BISEN

dat blanke nationaliaten niet meer in hun eigen land worden
vervolgd vanvege hun mening over buitenlandera.
VIJ VILLEN
White Power voor Nederland en Europa.
VECHT VOOR^EEN BLANKE EN YRIJE TOEKOMST!

JONGEREN FRONT NEDERLAND

DOODSTRAF VOOR
DRUGSDEALERS
JONGEREN FRONT NEDERLAND
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brieven van bet J.P.N. aan gemeenteraadsleden ta Arnhem.
Op 21 septenber 1988 werden door da P.v.d.A* raadsledan in de gaaeente Axnhem s
de hierbij gevoegde
brieren en stencils toegeconden.
Beiden raadslieden hebben bij de afd. xeoherebe van de geoaentepolitie Axnhem aangifte gedaan Tan beledlglng/disorlmlnatie. Een ingesteld ondersoek heeft tot heden
geen res«ltaat opgeleverd.

r

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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w44 b««4»ccn u fee «trtii>i4ven on u te veitzoefcm Kiwwe*

o.«.)cn «nti
*ij>breken *1« wlj e.B.t. itw&aed hebbei* in de
UH r«dftti o dsar om ami om het f»«e^gde "»chocwnakcr M lif blj uw teeflt"
trt torte tc nea«n «n u kt t»t VBTVol'g «nkel en atleen tc be«oei«n vaatvoot
bent n . I . g«Meeofe« poHti«fc,w^j zo«gcn wel voor de r*»t .
hebben wlj beaiocen tenhem «!« ulfeval b«a£« voor «cti«a In
fee gfcbrutkeo.
actl«* «uliet» hi«i ala eerste gehouden worden «n zo
wor4ett .
hi*rbij gew> laat van u pollti* korpa t« orndervltvden.
insfts1ot«n vind u een vri^blijvend iafotmati*pnkk«e
u feunt als u wile tegen «en geringe vcfgoedtng Btickece, pamf latten
blsj;b«*t*tM*n op on* postbus nunmer in Den Ha«g;
Mocht u tin bc^ben om een een van onze folderacties mee te doen acHcoom
4an fli*t en sclutijf on*.
Stflun on* nu in u eig«n bclang,
u hieroree voldo«tid« be bebben geinformeeyd.takm ik,

loo£d J.F.8.

881007 0 8 1

PLEEGT HET BLANKE RAS ZELFMOORD?
Ala onze voorouders naar deze aarde zouden kunnen terugkeren om de hedendaagse
situatie te observeren, dan zouden zij sleohts tot 44n oonclusie komen:
het blanke ras sohijnt overal ter wereId vast besloten te zijn om zelfmoord te
plegen.
In bijna alle traditionele blanke landen, inolusief Nederland, zijn regeringen
verantwoordelijk voor het uitvoeren ran maatregelen velke onvermijdelijk sullen
resulteren - indien zij slagen - in de totale ondergang ran onze Buropeae besohaving.
In alle blanke landen vorden kinderrijke gezinnen ontraden met alle oonaequenties
^-xndien. Het resultaat is een steeds toenemende vergrijzing ran de bevolking. Het
~ j.ndre sultaat is, net zoals met de dinosaurus gesohiedde:

HET BLANKE RAS ZAL GEDOEMO ZIJN UIT TE STERVEN.
JToordat het zover komt zal er een ontoelaatbare druk komen te rueten op de
jhouders van Jongeren die zullen moeten zorgen voor een steeds groter vordende
vergrijzende massa. Ondertussen schijnen de volken in de Derde Wereld veinig
boodsohap te hebben aan geboortenbeperking. Hun bevolkingen groeien onrustbarend
in aantal, ongeaoht of het Afrika, AziS of Latijns Amerika betxeft.
Terwijl dit allemaal gesohledt laat Nederland, samen met andere Europese landen,
; de deuren op een krankzinnige wijze wagenwijd open staan voor de volken van de
uitpuilende Derde Vereldlanden. Om de waanzin nog oompleter te maken sturen
Europese landen gigantisohe hoeveelheden geld en goederen naar ontvikkelingslanden
.om de aldaar wonende volken te helpen bij de door hen zelf veroorzaakte problemen
zoals armoede, ziekte en ondervoeding. Deze hulp resulteert aleohts in nog meer
mensen die gevoed dienen te vorden. De waanzin waartoe deze politick in het Vesten
heeft geleid, kent zijn gelijke niet in de gesohiedenls.
Vaarom vinden deze ontwikkelingen plaats?
Sommigen zullen beweren dat wij deel uitmaken van een universes1 geheel zonder
idersoheid naar ras of kleur en daarom hoort naastenliefde vooral niet thuis
te gesbhieden maar over de gehele wereId. Het is een betreurenswaardige zaak
dat alleen het blanke ras bang is en de wil mist om voor zijn eigen belangen
^ te komen.
'
o.j zijn begaan met het velzijn van alle volken, behalve het onze. Helaas zijn
alle politieke partijen in Nederland voorstanders van een multiraoiale samenleving
Zij werken allemaal indirect mee aan de ondergang van het blanke ras door het'
stllzwijgen te bewaren over de verontrustende terugloop .van het aantal blanke
geboorten. Over de gehele wereId groeit de bevolking in last en tal. In vele
landen gaat dat zo snel dat zij hun aantallen iedere twee deoennia verdubbelen*
Daar deze ontwikkelingslanden hun overtollige bevolking geen mensvaardig bestaan
kunnen versohaffen, zullen de westerse landen in toenemende mate overstroomd
blijven worden door vreemde volken.
: *.^-.. v-,>
.
. ?*
Het tijdstip is aangebroken dat alle blanken voor hun 'lijfsbehoud sullen moeten '^
strijden. Het moment is gekomen dat wij niet meer toegeven aan raoiale zelfmoord
en eens aan ons eigen soort gaan denken en voorrang geven.
Dit betekentt OPKOMEN VOOR ONZE EIGEN NEDERLANDSE BEVOLKING!

JONGEREN FRONT NEDERLAND

"

v

"'""

*

' '88-1007681

Geacht raadslid

f

t walging volgen wij sinds jaren u bedenkelijke verrichtingen in
Arnhemse* gemeenteraad
'"' """"•"*""
Diatom hebben wij besloten u te schrijven on u te verzoeken hiermee
te stoppen
it""-is.^in "u eigenbelang,'mocht:lu"toch ^doorgaanmet^ u'actiylteiten •
ais" b.'v'."de strijd tegen apartheid", he t steunen van kraker's ,mos 1 ims
te^^^^iperweg
°£->en^^^anti fMis^n^comit?| mm ._*-«t<
t. z. t^^nylo^JiebbenTinlle**££rv&J^I»JkjCK»• * air T^ t^
•»
^H-Ibr^engla^ij
•
—
^_
^ E>
r'^:^V;WiJ raden u daarora aarT om bet gezegde "schoenmaker blijf bij uw leest"
-'^^•ter harte te nemen en u in het vervolg enkel en alleen te bemoeien waaryoor
'u .gekozen bent n.l. gemeente politick,wij zorgen wel voor de rest. '&:* •
hebben.. V,«.
.wij•* besloten Arnhem als uitval basis voor acties in
•

.^i

>|

en 'sticker acties zullen hier als eerste gehouden worden en
uitgebreid worden*.^: \
"•
*"
hopen hierbij geen last.van u politic korps te ondervinden.
deze brief inge?loten yt&d'u een-vrijblijvend informatiepakket^
u kunt als u wilt tegen een geringe vergoeding stickers, pamfletten"enz
bijbestelllen op ons postbus numner in Den Raag;
"~
Mocht u zin hebben om aan.een van onze folderacties mee "te doen schrbbm
dan niet en schrijf ons. ' .'
*'",''''
Steun ons nu in u eigen belang,
. •'.'-.
'
"f''

r

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinfomeerd.teken ik,

.,-.• •.. •.
"1*" V '.'\if -\- .•• * '
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881011 057

290/88
4 oktober 1988

11-11111
CO

12.0KT1988

verbinding 509 (033)
b. /

d.

Aan; Met Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
s-Gravenhage.
Evaluatie:
Betreft:

Datum bericht: 4-10-1986

Bijlage(n)

Bekladden van eevel door J.F.N.

Op 3-10-86 te 17.00 uur en 4-10-88 te 07.30 uur is op de gevel van de Hanselsehool,
Doorwerthlaan 2 te Arnhem net swarte verf net volgende aangebraehts
"Wordt lid van bet jongerenfront, Postbua 962 Den Haag"- Turk weg^olland blank"
en net J7N teken. Tot ale afmeting van bekladderingt 6-3 oeter.
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1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M
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BC 103/88
Aan
Van

ACD

881128 180

c'atw 2 8 IMV.

: BCA
: BCA/Sp

Betreft : JFN-activiteiten te Culemborg

CO
F |k

" ' •.

nagekomen mededeling:
Op 21 -9-1988 werd van de ID-Culemborg vernomen dat er in
Culemborg o.g. de volgende personen behoren tot de aanhang van
het JFN,

1
2
3

Bovengenoemd viertal heeft zich in 198^meerdere malen
schuldig gemaakt aan klad- en folderacties in Culemborg/Tiel
en Gelderinalsen, uit naam van het JFN. Bovendien heeft het
viertal regelmatig vechtpartijen uitgelokt met allochtone
jongeren in verschillende openbare gelegenheden in de Betuwe.

<BCA/Sp
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1988
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GEMEENTEPOLITIE^
INLICHTINGENDIENST
nummer : ?s _

881128 068
UitCo:

2 5 NOV. 1988

datum - 17-11-88

d.
Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

's-Gravenhage.
Evaluatie:

Datum bericht: 16-11-88

MO:

Het aftreden van

1

Bijlage(n): geen

8»t Tolgende werd vernomen:
MO!
heeft besloten te stoppen met zijn aktiviteiten TOOT het Jongeren
Front Nederland
De redenen, zo werd vernomen, zijn:
•Zijn veroordeling door het gerechtshof te Arnhem. Hij werd vorige week veroordeeld tot het betalen van een boete van /750,—- en een maand voorwwardelijke gevangenisstraf. MO
heeft geen Bin OB, ala hij weer door de politic wordt gepakt, in de gevangenis terecht te komen.
-De aktiviteiten van de leden van het J.F.N. zijn so gering, dat de motivatie
bij MO
op begint te raken.
E IN D E

I

1) lenzij andere rubricering vereist.
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