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Veelvuldig worden contacten met jongens bimen de "rechtse* periferie
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Meestal in de weekenden warden de adi-essen afgelopen waar de "makkers"
elkander ontmoeten.
Dit zijn kroegen waar "hun"(skins) muziekkeuze ten gehore wordt gebracht en
waar zij zichzelf kurmen zijn.
Opvallend is dat automatisch door hun aanuezigheid geen buitenlanders net een
andere dan blanke huidsk1«ir aanuezig zijn.
Plaatsen van samenkomst zijn:
Cafe Hhythem, Oude Binnenueg 148a te Rotterdam,
Cafe The Boozer, Nieuwe Binnenweg 427 te Rotterdam,
Dirty Barry's, Nieuwe Bdmenueg 144 te RuLLetdam en
Cafe De Vijgeboom, Oude Binnenueg 146 te Rotterdam.
Tijdens deze ontmoetingen c.q. bezoeken warden altijd sterke verhalen verteld, waarbij zelden de politiek aan de orde karat.
Eh als al het woord politiek gebezigd wordt dan mcmenteel enkel in relatie
tot de komende gemeenteraadsverkieziiigen.
Gesproken wordt over het uitbrengen van stemnen door de JFN-ers, waarbij de
keuze most vallen op CP'86, omdat deze partij zonder mooipraterij ervoor
uitkomt dat gekozen wordt voor "Nederland voor de Nederlanders" en "alle
buitenlanders eruit".
Dit slaat binnen de skinheadgroep wel aan, al zou bet eigenlijk nog regoreuzer aangepakt moeten worden.
Ehige opmerkingen die de afgelopen weken gelanoeerd worden zijn:
"Nederland verkankert", "Nederland voor de Nederlanders", » Wat ben ik blij
dat ik blank nag zijn".
Georganiseerde acties blijven tot op heden uit, doch af en toe wordt iemand,
wanneer deze daartoe aanleiding geeft, "irrii\HAmi 4 at-i arii* in glto*****
"gemept".
Dit is dan niet enkel gericht tegen "zwarten", maar tegen een iertRr die op
het verkeerde moment, wanneer de "skin" enigszins bezopen is, tegen zijn zin
iets zegt, doet of nalaat.
Tijdens deze ontmoetingen kumen de skins hun sterke verhalen aan elkaar
kwijt, waarbij het samenzijn als groep en de gezellighedd met de drank de
belangrijkste plaats iimemen.
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Betreft: Het aanbrengen van pamfletten en leuzen met
neo-nazistische leuzen en tekens*
In de week van 26 maart t/m 2 april 1990 verd geconstateerd dat binnen
de bebouvde kom van de gemeente Veendam, op schuttingen en gebouwen tekens
waren aangebracht door "aanhangers" van het Jongeren Front Nederland.
Op 1 april 1990 werden in het centrum terzake vernielingen de volgende
personen aangehouden:

1.]
2.'

3.:
.4.
Voornoemde personen hebben zich vermoedelijk schuldig geaaakt aan
het bekladden van de schuttingen en de gebouwen in het centrum van
Veendam. Bij onderzoek kleding werd in de binnenzijde, de voering, van
het jack van nummer 4 eoortgelijke tekens aangetroffen als die op de
s chut ting waren geschilderd, en ot> de muren van het gemeentehuis.
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1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Op 02.03.90 warden in hat jongerenoentrun "Labyrinth* te Ylaardingen
door enkele Ylaardingse jong«ren t.o.v. een groot aantal Iraitaalandse
jongelul raclatlsohe opmerkingen geplaatst, wat tot problenan laidda.
Eakale oren daarna vond bij genoemd centrum een "sohletpartij* plaata
(met alarmplatool).

In genoemd jon^erenoentrna IB in hat verladen al rarschillende karan
lets -ran raciatiach optreden gemerkt. In 1984 warden er J?H-folders
•aitgadeeld*

