
Aan: CLaS/SV tav Bl-3. '

:ZC &DMOSS 8DC559 05 2222
f RONE185

N-~ io:
5 ME! 1985

?.^~1 5 0 3 / 0 5 .
AH^^__U*u__

W:

•»*^*»-#*#*#**^**** ONDERSTftRND BERICHT ONTVANGEN VPN *#***»****»***'»'

5 MEI 1995 . CW
17A1

DEEL 1.
N». :

. CVP RECH, DEELT HET VOLGENDE

E!'1985 (D«G VftN DE DODEN'HERDENKING) WERDEN QP DE LIJN'BORN! TE
EEN' ftfl\flL PERSONEN. RflNGEHOUDEN TERZAKE GVE^^RÊDI.VG

137 E WET8. VflN' STRPPRECHr.

PEHSO\'£N" ,VAftKTEN DEEL UIT VfiN HET '"JEU8D F9QNJT
t\'D) , '£R WEDDEN DOOR DEZE- GENOEMDE PERSONEN PflMPLET'r£\TS!EKT

TEKST;

EERHERST5', VOOR RNTON MUSSERT !

7 w- T 19AS WERD Nfi EE^V SCHÏJNPROCES OP^DS
'^T£ 'WE SCuEVE^ÏV3ENf (DEN' HfifiS) DOOR EEN' EXECÜ'1".1 E=>E'-.'J
JS.'V-SERD II. «M1"̂ 1 flDSIARN ^'JSSER^, DE LEIDER V«V DS \'S5. E?
^C D^G IN DS GESCHIEDENIS VAM NS

?C'-.'5,flN'3 13 DEZP STRIJDER VOOR HET WELZIJN EN DE TOEKOMST
"' V-'^G'^SO EN' 2I.T\ ,MP5EDflCHTEN'ÏS PSS'^ÊURD, DE
r- ij r i '̂/ . " t i n pror"-ri\ v TV c ? n 'q frwje fj jrn f^^n

O N' S



AAN J HOOFD Sectie Veiligheid-LAS

HOOFD B.V*B.

. 35.25?.g./Conf DATUMs 14 november 1905

Referte: ons rapport nr,<jm>6.r./Conf dd. 15 mei 1965

v>"*b.4MMMMHHB9en nr. 93,2^7.c./Conf dd.

O-O—O~ö-O-O-O-O-Q-Q-O-O-O-O-O-Ü-O-O-O-O-O-O-Q-O-O~0-Ö-O-O-O-

üatum bericht : b november

Bron

Ondernomen aktie

Onderwerp:

Bijlagen : gen.

Actief voor Jongeren Front ï'odcrlrauU

=s E ÏC K e K a a

Op 2f> oktober 19^5 './ord te Oudpnbocch door do
tie stanntlc Behouden en danrna ovorgcGOven aan personeel van
van do rj*igado dor Koninkli jlco liarnch.iUr.rsce to Putte ( roffio-
pik et):

geboren

l, nederlander, wonende
ige, Boldnat, in vor-

kclijko dienst, r/i^HHHH|̂  ingedeeld bij 10? Klpauto

gologerd in do rr.ünrjjrietkaacrnc te Wciaop,

v.T-a jian^olroffon terwijl hij in hot be-
idt wau van ?27 pajaflvtton " IlÏÏilGRATIE STOP . ̂ , MV l "

mjjkfïij var, voorts In het boait vna 6'( hulzen en een epuit-
bue CS gas VorteidigunBs Cprat merk: Rofenol, inhoud 5<3 al*

Hij verklaï'rdü lid t a sjijn vcui het Jongeren, Front

. De jMttifletten had hij in april 1985 te Breda
JÜBB^^^^^^^^bde yoorKitiei' van het JFnifH^^^^^^Hbmët hot

^^^^^^^^^^^^^^^Bfr
o m doae t e verepreiden J - » ^ iJ^^B^W» de Tawile

ffi.j.._,vo.;'!-;I.'t"''vrf]ö de pöüifl-etleu in Breda en Rotter-dan! te



hebben verspreid en. Oientegewlge daarvan door de politie op~
gepakt te sijn* De thanc aangetroffen. pamfletten wilde hij

aan vrienden ca bekenden geven ^°4flHHHP ^^J >''as n^0^
van plan om ze te verbreiden in het dorpo

Bctrokkejie heeft Kija militaii-e rijoplcitijuiÊ te ïilburg

genoten voor chauffeur 10-tocnör»
Iri zijn militaire r.S.U. kast v»rd oerdet h«t bekeudo

boek " MBIIï KAHPP » acuigetroffou»

BelroWtcue ie oen wat "vrije" kcrol»

Einde bericht»



2)

IMMIGRATIE STOP NU!
Da Nederlandse regering schijnt nog nteedR tot op de dag van vandaag
niets te habbon geleerd van in het verleden gemaakte fouten,

Nadat or dn afgelopen jaren duizenden Vietnamezen, Koerden, Afgahnen en
Pakiutanisre alamede anderen ons land binnen kwamen schijnt Nederland
wederom IQ zijn ontdekt door zogenaamde Tamils uit Sri Lanka. De laatste
tijd kwamen ruim duiaend Tamils ons land binnen stromen. Wij betwijfelen
ten zeerste of het Nederlandse volk ermee gebaat ia met deae
nieuwe 'culturele verrijking1.

Door het magieohe toverwoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, B taan voor niet Europeanen onae grenzen open.
Hen is dan verzekerd van het feit dat eon ieder door d» Nederlandse auto-
riteiten liefdevol en met alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koste van de autochtone bevolking. Vele Tamilu geven zich
ten onrechte uit voor politieke vluchteling zodat hun verblijf alhier
golegaliaeord knn worden. In de praktijk zijn deze mensen naar Nederland
gekomen alleen vanwege economische aspecten.

ZoXang de regering geen krachtige anti-immigratiebeleid ten uitvoer brengt
zal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door-
vreemdelingen die zioh al dan niet terecht uitgeven voor politieke vluch-
teling. .
In plaata van zioh over allerlei Derde Wereldgangera te blijven ontfermen
wordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat botsteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral diegenen die
werkloos aijn, in plaats van zoals nu hen uit te eluiten en in de kou ta
laten staan.

SRI LABKA DIENT IN DB TQBKOMST SLECHTS THEE TB BLIJVEN EXPORTEREN
BN GEEN TAHIIS.

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE;
Vftratesking van de grensbewaking zodat er een waarborg bestaat om illegalen

buiten do deur te houden

Het buiten werking stellen van da beruchte Anti-Disoriminatie Wetgeving welke

da vrija roeningouiting omtrent buitenlandera aantaat en belemmerd

3) Het onmiddallljk stopzetten van immigratie en gasinaheraniging

4) Hot op gang brengen van remigratie

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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1. Onderwerp
a. Fascistische aktiviteiten toekomstige dpi mil.
b. Zwolle, nov'85.
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ongehuwd! wone noeste
vader:
moe der »|
twee toudëre broe~rs7 A~

. ^geejLJjnwonsnder
*• b^^^^^^^^^m ^^^^•fe wonende U:

1

religie} geen beroep;
ij ouderaj

\
f\

l'
^l

U4

8'

C£)

-ü

IT
<
1)**

'onende
pi •'ï?:?; voornamen volledig

3» Voorval
Dd 19"11"85 zijn bovengenoemden aangehouden in de binnenstad van Zwolle,
waar aij bezig waren onder het winkelende publiek pamfletten to ver-
spreiden van het "Jongerefront Nederland", met als opschrift o.a. ds
tekst! "Bevrijd Europa van de joden". Ook wordan stickers met afbeeldingen
van hakenkruizen uitgedeeld.
Betrn zijn tot 21-11-65 door de gorapol Zwolle in verzekering gesteld.
Er ia tegen hen PV opgemaakt inzake art 132 en art 1??c ViVSH.
Naar betr 2,a. ia door de gempol 2volle aen onderzoek ingeateld.
Resultaat onderzoek

a. Kaar betr 2.a.: tot 19-11-85 orim/pöl KIJV.
Betr 2,o, maakte een open indruk. Tijdens het verhoor bekende hij direkt
alles. Hij verklaarde al + é"én jaar lid te zijn van het "Jongerenfront Ned"
Bij de huiszoeking in de ouderlijke woning werd in de kamer van batr
nog meer rechts extreme lektuur aangetroffen. De oudera van betr maakten
een fatsoenlijke indruk, Zij achaamden zich erg voor het gedrag van hun
zoon. De moeder van betr vertelde dat haar vader in WOU voor de duitsera
aan het oostfront heeft gevochten, waarvoor hij later ia veroordesld.
Zijn oudera hopen dat sijn dienstplicht binnenkort een positieve invloed
op betr heeft. Betr zelf verklaarde dolgraag in mil dienst te gaan»

halon wat niet van iwosssing is

^EG M/R ke-

volgblads 1

. tfc..



f. 161»!

Cl MELDiNG/flKBKSSKK (vervolgbted)') RNR

O9JEXTNR :

DOSS1ERNR:

Betr bezocht tot voor korte tijd enkele jaren het Thorbecke college
te Zwolle waar hij aijn mavo dipl heeft behaald en vervolgens enkele
jarsn havo onderwijs heeft gevolgd. Door de gempol Zwolle is gesproken
met de conrektoi' e$i de leraar maatschappijleer van betr. Desen waren
hogelijk verbaasd over de aktiviteiten van betr. Hij was in dit kader
op school nooit opgevallenÉ Hij was een stille, teruggetrokken, ptentero
en probleemloze figuur.

kx CPI-Amerafoort! betr moet voor aijn dpi opkomen dd 7-1-86 bij het OCKflAR,
iüaarbrig Zwolle (geïnformeerd door de gempol Zwolle): b*tr 'rfordt bij
opkomst dpi bij het OCKKAB direkt overgeplaatst buiten de Kraar»

'o. DDPL-Kerkrade> betr 2.c. is per 10-10-84 buitengewoon dpi verklaard
op basis van zijn ABOHZIS»

4 «Be schouwing;
Uit het onderzoek van de gempol Zwolle bleek dat betr 2»a. sterk onder
invloed staat van betr 2.b. De laatste zou bij justitie al langer bekend
zijn als lijfwacht van de bekende mevr Rost-van Tonningen,
De ID furiktionaris van de gempol Zwolle, die zelf het onderzoek naar betr 2,a.
heeft uitgevoerd en met hera heeft gesproken, vindt betr een beïnvloedbare
zoekende puber, die met de juiate begeleiding wel weer in het goede apoor
kan komen.
Aangeaien betr 2,a. bij opkomst dpi vanaf het OCKHAR wordt overgeplaatst,
moet rekening worden gehouden met een plaatsing bij de KL. Gezien de
aktiviteiten van betr lijkt een beperkte indeelbaarheid bij de KL wenselijk.
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