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COMMENTAAR OP ARTIKEL IN "VRIJ NEDERLAND" (17 JUNI 196?)
"DE ACTIVITEITEN VAN DE NORTHERN LEAGUE"
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In het artikel in "Vrij Nederland" wordt een overzicht gegeven
van de in ons land bestaande organisaties van uiterst rechtse signatuur, dat, zakelijk gezien, wel de voornaamste feiten dekt. De auteur
van het artikel heeft echter de neiging de betekenis van deze organisaties te overschatten; althans wekt hij de indruk dat het rechtse extrenisme, zoals dat in ons land in verschillende groeperingen-belichaamd is,
oen politieke beweging vormt van een bedenkelijke allure.
Ter correctie van deze evaluatie dienen derhalve bij dit artikel
onige kanttekeningen te worden geplaatst.
De "Northern League" is een kleine internationale neo-nazistische
groepering, opgericht in 1957 door Roger Pearson, destijds wonende in
Calcutta. De League stelt zich ten doel: "het behoud van het rassen- en
culturele erfdeel van de Noordse volkeren". Zij propageert de vereniging
van alle volken van Noordeuropese afstamming ter verdediging van dit
"erfdeel". De League is dan ook voor een consequente scheiding tussen
de blanke en de gekleurde rassen en stelt zich voorts duidelijk antisemitisch op. Secretaris van deze organisatie is momenteel de in Amsterdam wonende oud-politieke delinquent Jan Kruis.
Het in Nederland gestencilde orgaan "The Northlander" verschijnt
:Ln de Engelse taal. De oplage bedraagt (volgens een recent gegeven) 500
oxemplaren. De bewering in het artikel in "Vrij Nederland" dat de
"Northern League" in ons land enige honderden en in het buitenland enige
duizenden leden zou tellen, moet dan ook, mede gezien dit oplage-cijfer,
onjuist worden geacht. De werkelijke aanhang van deze organisatie is
niet bekend; ze is echter beslist niet van een omvang als het "Vrij
Nederland"-artikel wil doen voorkomen.
"Jong Europa" is een uiterst rechtse internationale organisatie,
welke wordt geleid door de nogal autoritair optredende Belg Jean Thiriart.
In verschillende Europese landen bestaan landelijke afdelingen met een
eigen bestuur.
De Nederlandse afdeling is van een geringe betekenis. De Hagenaar
R.A. Otten is belast met de leiding* Van een "afdelingsbestuur" is echter geen sprake. Het ledental wordt dezerzijds op ca 10 geschat. De groep
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ontplooit al geruime tijd geen activiteiten meer*
De LOIT (Landelijke Organisatie Invaliden Tochten) is een kleine,
weinig betekenende groepering van oud-SS'ers, welke onder leiding etaat
van de 70-jarige Amsterdammer J. Hartman, De in het "Vrij Nederland"urtikel genoemde "LOIT-Zoekdienst" is het gestencilde orgaan van deze
organisatie.
Voor wat betreft de overige in het artikel in "Vrij Nederland"
Benoemde groeperingen kan worden volstaan met de opmerking dat deze
•yan geen enkele betekenis zijn*
Het blaadje "De Vrije Richting" wordt in feite uitgegeven door
isén man, t.w. de excentrieke figuur J.E.J. Peijster.
Waar gesproken wordt over de organisatie "C onfron tatie" wordt bedoeld de "Europese Partijen Centrale", met het gestencilde orgaan
"Confrontatie". Evenals "De Vrije Richting" is dit een éénmans-zaak,
ontsproten aan het brein van de Hilversummer J. Hagenbeek.
Het gestencilde blad "Europapost" is een uitgave van de zogenaamde
"Culturele Sociëteit Noord-Zuid" Tan G. van der Ven uit Eindhoven, die
ijvert voor de vorming van een "Groot-Nederland" (Nederland, Belgisch
Vlaanderen en Frans Vlaanderen). Werkte Van der Ven tot voor kort geheel
alleen, thans schijnt hij enkele medestanders te hebben.
Wat het optreden van oud-nazi's in de Boerenpartij betreft, moet
worden opgemerkt, dat deze partij inderdaad een zekere aantrekkingskracht, heeft uitgeoefend op verschillende figuren uit de rechts-extremistische hoek en dat een klein aantal van hen als lid is toegetreden*
Van een georganiseerd optreden van deze lieden in de BP is tot nog toe
echter geen sprake geweest. Bestuursposten of sleutelposities nemen zij
niet in* Wel werd in een, in het begin van dit jaar verschenen,nummer
van het eerdergenoemde LOIT-orgaan verkiezingspropaganda voor de BP
gemaakt, maar al spoedig bleek dat in LOIT-kring verschil van mening
bestond over deze propaganda en dat verschillenden zich liever niet met
politiek wilden inlaten*
Het artikel in "Vrij Nederland" wekt de indruk dat in ons land
diverse neo-nazistische groeperingen inderdaad actief werkzaam zijn en
dat met name de "Northern League" zich zou bezighouden met het infiltreren van verschillende organisaties* Dit is echter een onjuist beeld.
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In werkelijkheid houden de enkele, nog in Nederland bestaande, rechtsextremistische groeperingen zich bijzonder rustig. Hun propaganda
vindt trouwens in ons land nauwelijks enige weerklank.
Dit neemt uiteraard niet weg, dat deze groeperingen » waarover
in het verleden meermalen is gerapporteerd - de voortdurende aandacht
van de Dienst hebben*
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