cfass:!

t

—

1 0 '1 1; j. /

fichecode(s):
OSJNft :

^^^^^^^^

OO53NR :

C!A:L5
PLQ:Lb

ven: 30-10-1979
mtv: 30-10-1979

Bronnen :

Ev :

MMMW«_.

ven :50-1G~1 979

arch

451

ontv : 31-10-1979
*» . 31-10.1979

A1.
ACTE CLa3/SV tav. «n : 31-10»1979
Hfd B2-2
1NF0. C.-450 Oldet.

———-^-^-^-^-^-^

IHLB onw

oer

/ / /

dajb

fichu

krt

dos» biJoevoefld

P
BI

hld

1-1

1-2

t-3

M

hfd

4-1

ST-1

St-2

"

'
R.V

HFO

'

B2

hfd

a-i

2-2

ï-3

W

hfd

plv

rspp

krt

doe

«(chdd

'

'

van tti melding cflfl:

1. Qnderverp; Manifeetatia Nationaal Jougd Pront en Viking Jeugd Nederland*
So9St,dd.20-10-1979.
2. Batr.Pera.i

je b. t
Adr.i
Rnr.t
Odl.t TJnifil Detaöïiemant Liban*»*
5«Voorvalt Naar aanleiding van de demonstratieve manifaatatio van het
Nationaal Jeugd Pront in de bossen bij Soest dd,20-10-1979,
waarbij tevens aanwezig waran vertegenwoordigers van de
Volks unie,de Voorpost Beweging Vlaanderen «n da Viking Jeugd
werd er namens de Viking Jeugd een krans gelegd bij *en monument in de
Soester DuinentNaar verluidt werd deae krans gelegd door(_
_
an diens zoon vai^ÉI|IHP^an deze laatste was bekend,dat hij oï
gedeeld was bijto^üp^^eriominatie zou ataan voor het Ifnifil Dotaohe-"
ment in Libanon.Bij navraag dsa* is vast komen te o taan dat|
als dpl.sld- ia ingedeeld bij het Ünifil-Detachement en ia
neerd in Libanon.Zijn detaohering in Libanon eindigt 9p 21«11~1979 en
dan terug naar Nederland,
_ [vader van^llM) ataat al jaren bekend ala reohta-radioaal^
"^et bindingen aan de flSrerlandss Volks Unie(aie bijlags 5),was in de
docrhaten wat nlel van toepassfisg is

class:

Vervolgblad nr
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bij MELDING/HB«aORfS)

Manifestatie Nat.Jaugd Front te
Soefct dd, 20.10.1979»

KNfi

:

QSJNR :
DOSSNH:

2e Vfereld OOrlog vrijwilliger bij de Waffen-38(ei«ï bijl.1) en i.8 reeds
vaker op politiek gebied aotief gevaost o,a, bij de manifestatie op
arlogskerkhof te Ijaaeleteijn in 197é(zi^^^jl^^^^^
is tevens de houder van Pos tbusfljj^Bte^HJjjMp waar men
kan öpgevan voor het lidmaatschap van daV?kin^J4ug5(«io bijl. 5)
Beschouwingt Teneinde zakerhoid te verkrijgen of de dpl.sld
_
daadwerkelijk betrokken was bij da kranaloggiiig te Soest
dd.20.10.79» zou navraag bij aijn huidiga onderdool raoeten vorden gedaan of betr. op dia datuc met verlof in Ked
waa.Navraag bij de Politie te Soeat eou «oflft|Hk tot veri
fioatie van deza gegavetifl kxuinen leidanj

Adv,O.Plg.Lb.s
Plg.Afoant raiddeln roa« axoKplaar goinforneerd.
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MELDINO/RAPPORT ')
geen ') afwijkl«8«n van tfn melding dtfl:
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X j \. Lidmaatschap v

Onderwerio

b. Weaep, V/illem do Zwijgerkazeme, 15 Afdltlua, 24 oktobar 1979.
Betrokken persoon»
HBMMPW rnrtRHHMP* dpi ald. B-Batt l'j Afdltlwi te Wezep,
ingedeeld aio kok in de OOmesa, Uplg
__
adre!";!
rel adres: _

__

Opl: MS. •T'brugklasT
Oranje Nassau. Baggei^erkea ,
Vferkgeversj Hotel CaTe-Restauxant. van Houten. Zandvoort.Zeeatraat.
ongehuwd, geloof iKwn.
Voorval
Waar aanleidin^Jaj^^doorhet HJF (iiat ionaal Jeugd Fïont - ontataan
uit de NYU van^^mmi^, gchoud&n dëinon^tratle to Boeot, zijn ar
in verschillende Dagbladen artikelen hieromtrent verschenen. In het
Algemeen Dagblad stond ook een artikel over deae demonstratie,
hierbij ook eon foto(bijlage l)« De Chef-Jlofra van do
foto liangen op een prikbord in doOukeukoii en sol
loops "dat lijk jij wel'j wtiat^J^^^JBBantwooraue^iatnjdaook waa
De £^ÊÊffÊj^ vertelde aaii deChettiofnr '^^'^HjHJj^ °°^ Op de karaör
over dj^onderwerp gesproken had^a^at hij het was die op bedoelde
foto afgebeeld stond. Ook zy^fjffjjÊgvG^teld
hebben dat hij in dte
Ardennen een soort opleiding gekregen had»Idt werd geregeld en begeleidt door een Vlaamse ^oofasiGtiachg partij 4
'f j doorhalen wat niei van toepassing is
bijfage(fi)

<-V/

c!3S£T.

Vervolgblad n r een

bij MELDING/RAPPORT')

RNR

O8JNR :
DOSSNR:

Beschouwing.
4HBfP is een p.eor raoeilijke persoon te noeisen. Hij drinkt
veel te veel, en dan ie hij onder invloed vsm de alcohol tot
allea in staat. 2ijn medesoldaten oj> de legering;!kader sijn dtin ook
bang voor hem, rnedo geaien hot feit dat botr vrij potig is»
Hij heeft oa in een dronken bui eens enige PSU kasten vernield>
en er was toen niemand die hem als dader durfde aante vijsen.
Afgelopen aomer is hij een of aec-rderc malen afgevoerd naar ' t Harde si*
naar het KZV aldaar,dit ivn het door do drank opgelopen delirium.
Door sijn BattC is hij enige inalen krijgstuchteiijk goatraft , bijna
al die straffen hadden to aalten met drank nüabruik ed.
Overigens voldeed hij in de OÜkeuken alwaar hij tewerk gesteld was
redelijk. Alleen moeat sijn baas hem altijd precies vertellen wit hij
en dan kwam het goed voor elkaar.
moet nog voor enige door hem gepleegde wiadrijven voor de
Krijgsraad verochijnen oa:
TTVerdacht van overtreding van artikel 311 lid 4 en 5 jo art J10
VfvSr, diefstal met braak on in vereniging gepleegd, op 10 juli
1979 J-e Heerdo in de Gemeente Keerde.
in enige mode aldn heb'uen daar ingebroken in een loods v/d
^^^^^^^^^^^^ohoevQ&lheid Dr;mk-3igaxet ten -Gelei ed ge»
stolen) 4HHHHBMHHIP]3ri^'a(1& ':!I;u> te ye;'op'
2. Verdacht van overtreding van art 2ö2(vrijheidabaroving) ttrt JOö
(toebrengen lichamelijk letsel door aohuldjoq art 285 (openlijke
geweldpleging) WvSr,
Gepleegd op 11 .oktober 1979, in cc Willen: de Zwijger kazerne te \fozop.
IHP Brigade Kt- ar te Wezep,
medeeldn hebben toon ec-n andere ald sodanig afgehot slaoiitofi'ex' in bewusiteloao touatand mot spoed in afgevoerd naar het KOT.)
In beide gevallen ig door onder andere het verhoor door de KUar komen
vast te 3 taan dat de hoofdader an animator van dit al]
geweest. Een psar glon deden eigenlijk nee ondat zo geen
te zeggen.
_
Door de gelijkenis vantfHIHIHb mot de foto in de krjmi^njiit de verklaringen vati de bronn^W^^rorat komen te ata.:ïn da^HJ^^^^^Pindordaad
de figuur üiet de vlag ia die op die foto staat. IhiTl^^^fflnaal bekend
is heb ik(39) ook van anderen opmerkingen over ^etr gehoord d;Le in die
richting dtiiden,
Betr heeft enige weken geleden een VPJï(verlofpas)ingediend wa verlof
te krijgen, hierop had als reden geaet bezoek NJ21» Bron S2 toiag
^^^•hiieeft ook aan aijn kamergenoten verteld dat aij afgelopen
dagavonTB 20-10»'?^ maar eens naar de VPRO ÏV asoeoten
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MEUDINQ/RAPPORT ')
go«n ') «twljklngtn v«n Un m«ld!ng dlg:

1 «Onderwerp:

Nationaal Jeugdfront,
Soest, 30 oktober 1979.
2vBetrokk6n peraoneni

3«Voorval: Tijdens een manifestatie van het Nationaal Jeugdfront to Soest
fjpralc de ID Soest met persoon 1,Volgens deze persoen aat aijn
soon op dit raomoijt in dienst on v/el in Libanon,
4«Be3ohouyin/ct
Personen 2-3-sn 4 zijn volgens hot CM.HKI./CPI de enige dpi'n
met <Üe naara die in Libanon verblijven,
S«Advies i Sen ondsrsoek in te stellen naar persoon 1,
Nadere info van Jesgdfront volgt»

M

ÏÏ2!

93.25?.a./Conf

Batun; 5 deconber 1979
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Da tuin bericht

: ? december 1979

Bron
dernomen aktie

Bijlagen; twee

Op 10 noreBbftr 1979 vftrfl door psrmöKeel van <!a
OëïS8«utt'politle«a-o,rav«nh3ge t fr#n on4«r«Of?Jc in^aetsld In hat
H»t onderzo oi: vond pX*»ta n Aft r annleldln^r van
telefonische mededeling dat or in ftononiad jfvcfeei
wapens #ou<t9n ligi»«n*
Gelet op hot EUlitaire karaktoi- wwrd aan het
aoek avene^na da&lffönora*n door psratineal v^axs d*i B

tweo w&ortbuiseri) «aajrvaö <li» r«gjs<sot.levffliji-;« bevones1» j-jalsrujik
ven s«n gemeonsöhapji.alij^e trap«

Het pand is sits volgt ingu-lét-is ï
grond s ?Tafis«j-ig"EïiauK' ssstt Éj*Ei(.'0ïïSchepj!ëlijke tj*sp 'nsar Sa

o

S s

Op d» aarste ets^e fcovlndt stieh «jen flo!:uifd<sur
welko toegtutg geeft tot ««u t*4j> naar d» tvsetf*
etagft,

folder

t Bov*n da tv«i>do et&go ie csn aolrtervenïiegittf»
uit een vrij grot* *ol<ierk<wsfcir aan de
van do vonln^ on aor niet in
kattf-r a&n do

J?<a grot* «oltlerkftjaer i« f?*he(ïi In^erioht ats 0000
van het Hat tonaal Jett^Üfront,
Aan d« swur hain^ön grote oohildorijen en
K«t Afbeeldingen m takenfl, aov»! vatt de NadiBrlrindfttt Voltk»
als het M&tionaj. Jau^dfront.
Tövon» hftnft>n 01? affiobas yan de "e^»rlan:le«
Pnia en haar Bsl^iaohe auntarparti,} *an i)e nuur»
Kat restant van da r&uur ia " botmngm " Kot «on
rant&l grote ee$s»nt to%jon«ütten, oen kl«van#r ««n luohttkruk»
.rawoar mot tcloBCoopviJier «n ann luchtdrukpistool in e««
echowdai-holö ter,
Gölét op de a!inwoei£h*ié v,^ti e«n kogalvtngsr blijkt
er op aolÖ»r ook gelsgeahtsii' te sijn|, aioh in het n oh i 1 01 n tö
L«ktuür van aXl#rlei polltieko grooporinpen Ja in
ruine
Koor het p«r#onff*i van de Srigadft Koninklijk»
ohauöso* yard tor plant B* aans^tr^ffên t
- K*n patwionhourter UZÏ t I" de patroonhourter 9 patronen looma
R^nitie DS,C 74
- Uisn patronen 12 ÈÖ lotnr H;*' 75
- 7'ien }>atronoa 12 UEJ lotoï1 Mïïï 74
- 2dn patroon .!50 1>AG ?1
- Són kogalpurit van Duits» afkomst
- Dria loaae smisitia pateonsr? B* t Heul «n j^nt S!ïO fl ? 17~4:?
« 3(Jn

a, X .«,

kap» s s smt foudraal
afkö; stïtS van oude

en

'!V«a b*jontttt«n, gsii^kenö op
WAirsühi jnlijk niot vnn sUlitairv
Tvar;
uit da op
bleek dat hot bestuur van hot Nationaal JeUfidfronl ftllk volgt
is

- Voorzitter

2o kla*

g« boren
wononde
- H. Leider 5e kla»

i

Botrokkone waa v** tot 30 April 1976 in weskelljko dlonst
M t 44 Painfbat t» f'.v
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wonende
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brieftfiaot'lllru' nat, het ff.J,J', 2«gt in eort brtaf
partijlid ( v»nAo<Hl«l1;>k H,V,H. ) to xijn,
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voncmds
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^ gy^Bpar^J«l l vorr.oobt Infortsatic nn ntfïl !c nog
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NATIONAAL, JEUGDFRCNT — — 'OVERWINNING DOOR ÖAOËW"

N.J.F, postbus
gironummsr
Dan Haag o.v.v. N.J.F
"HET IS £eWQUOIG£R EEN OUIZ6NO MAAI GEHOORDE LEUGEN TE
GELOVEN, DAN DE EENMAAL GEHOORDE WAARHEID*

NEDERLANDER.

Het NATIONAAL JEUGDFRONT is als jeugdbeweging van da
Nederlandse VolKs Unie een onderdeal van de snlf>e
VOLKSHiATIONftLISTISCHE WAARHEID.

Hot NATIONAAL JEUGOFRONT strijdt v66ri

- een gezonde, weerbare natie
- nat behoud van het Germaanse raa mat zijn aeuwsnöuda
cultuur
- Kortom NEDERLAND VQOR OE NEDERLANDERS

Hat NATIONAAL JEUGDFROffT strijdt mótj

- ledere Nederlander die lichamelijk, geeeteliJK en
door middel van zijn of haar loaftijd woorbaar en
gezand mag worden geacht.
San Jij één van dis Jonge Nedorlandars dis nist mialsld
is door linkse leugens en indoctrinatie, help dan mee
Nederland gezond te maken.
DOELBEWUST, «ET EEN DUIDELIJKE WEG NAAR EEN DUIDELIJK
IDEAAL, EEN JEUGDBEWEGING DIE H£T WAARD IS «1 LID VAN
TE WORDEN!

Nasm
Adres
Woonplaats
Leeftijd

Wil lid/donateur wösrtJen. (donatis minimaal f 12, "-pur
styrsrt naar bovenstaand adras in gefrankeerde envelop

NATIONAAL JEUGOFfiDNT —- 'OVERWINNING OtJOR DADEN*

Oen Hasg

.
Volksgenoot,

N.a.v. Uw schrijver» even hot volgende:
zoals U waarschijnlijk al weet ia het Nationaal
Jeugdfront ook al vanaf de basis een elitaira
organisatie waarin zeker niet iedereen toegelaten wordt. Daarom willen we och eerst eon gctspreK met nieuwelingfin voordat za übarhauftt
worden aangenomen als adsplrant-lid, voor aan
periode van drie maanden. Pas na doia proeftijd
worden ze al of niet aangenomen in ds rang van
3s klasse. Deze gebeurtenis gaat gepaard met
enig ceremonieel en hot afleggan van do aed.
Bovenstaande feiten zijn niet bcdoold om af te
schrikken, alIaën willen we ar evon op wijzen
voor het geval het U alleen wjar om sensatie
gaat. Hier gaan wij, als bestuur van hst N.J.F.
echter niet van uit, integendeel, wa willen
graag een voste kern in de randstad hebben on
wa nodigen U hierbij uit om te Koman voor een
informatisf gesprek op:
adres i

Met kamereadschappclijKo groeton.

• i

