
Re cht s-extremisme •

Sedert enige tijd bestaat er een internationale rechts—extreme
organisatie, genaamd "Jeune Europe" («Jong Europa), met vertakkingen
in een aantal Westeuropese landen* Deze organisatie schijnt afkomstig
te zijn uit België en voortgekomen vit de "Mouvement d'lction Civique"
(MiG) a Deze MAG, die in september 1961 voor het eerst in de openbaar-
heid kwam? zegt te streven naar de vorming van een Europese Natie op
basis van volksgemeenschappen. Europa zal strijd moeten voeren zowel
tegen het "Sovjet als het Yankee-materialisme" en een gewapende neu-
traliteit in acht moeten nemen tussen de beide grote machtsblokken»
Een sociale en politieke revolutie zal de versleten democratie moeten
vervangen» De NAVO? waarin de V.S, domineren, zal slechts zo lang in
stand moeten worden gehouden totdat Europa zelf sterk genoeg is.
Bovendien zal Europa uit het "UNO-circus" moeten treden, aangezien
de IMO de ondergang van Europa beoogt» Deae organisatie MAC schijnt
ook in nauw contact te hebben gestaan met de Franse terroristen-
organisatie OAS, Het orgaan van de MAC heette aanvankelijk "ïïation
Belgique — Nation Europe", maar in november 1961 v/erd het tweede deel
van die naam gewijzigd in "Jeune Europe"* Zo heet de MAC thans ook
in de Franstalige gebieden» De Nederlands—Vlaamse afdeling heet
"Jong Europa" 3 aan liet hoofd hiervan staat een "Leiding Nederlandse
Gouwen". Bladen en pamfletten van deze club worden thans ook in
Nederland verspreid. Als vertegenwoordiger voor Nederland treedt op
üükoro Tymün Balk Ie Groningen. Volgens een schrijver van een inge-
zonden stuk in de Volkskrant bestaat er ook reeds een afdeling
Uoord-Eolland.



De beweging beweert niets te zien in fascisme of nazisme en betitelt
deze als historischej, door de tijd achterhaalde, verschijnselen,,
Niettemin verschijnen in haar bladen regelmatig boekaankondigingen,
waaruit duidelijk nazistische en fascistische sympathieën naar voren
komen, .Aan de gebruikte benamingen en termen (Dietse gouwen, volkse
orde ..), symbolen (Keltisch kruis, runetekens) en rangen (Kommando's)
kan men trouwens merken uit welke hoek de wind waait.
In de Nederlandse pers werd reeds de aandacht op de aktivitoit van
Jong Europa gevestigd» De Waarheid bleef hierbij natuurlijk niet achter<
Het betreffende artikel luidde s "Na Burodivisie — fiasco s Van Tienen-
aanhangers proberen het nu met Jong Europa1'»
Voorshands is er evenwel geen enkele aanwijzing voor het bestaan van
enig contact tussen Jong Europa en Paul van Tienen of diens voormalige
medewerkers»



Rapport/Melding

Nummer :

Rnr/CIPnr :

Datum : 19-09-2001

Rapporteur : OS4

1. Onderwerp/reden onderzoek

Rechts-Extremisme (RE)

2. Betrokken personen

Bron A:

Bron B:

Mdw en Hfd Adm BICKL Arnhem

^•Mww^M^^^^

HfdBICKO^nem

3. Voorval/resultaat onderzoek

a. Naar aanleiding van een melding en verzonden fax, d.z.v. Bron d.d. 13 sep 2001 aan
MID/MIDDET-Oost ter attentie van steller, een onderzoek gestart en afspraak met
Bron gemaakt d.d. 18-09-2001 op locatie BICKL Arnhem.

b. Bron A maakt melding van een ontvangen folder (zie bijlage) van een nieuwe RE
actiegroep 'STORM FRONT NEDERLAND', cfm folder voor Rechts Radicale
Activisten. In de folder roept men op tot aansluiting bij vermelde aktiegroep en geeft
men de mogelijkheid om middels een reactiestrook lid of deel uit te maken van deze
groepering.

c. De inhoud van de folder is veelzeggend en staat vol met RE- kretologieën. Het
teken/symbool van deze beweging staat eveneens afgedrukt zoals ook het
Postadres: Postbus 63487, 2502 JL te Den Haag.

d. Betreffende folders/flyers (4 a 5 stuks) werden door het rolluik naar binnengegooid
en zijn met de opening van het pand, d.d. 13-09 aangetroffen. Bron is niet op de
hoogte of deze folder specifiek alleen op het BICKL adres is afgeleverd of deze
eveneens in de buurt is bezorgd. Bezorger(s) onbekend.

e. Navraag en ozk door steller geeft aan dat in beide belendende panden
(Uitzendbureau en Prenatal) geen soortgelijke folders zijn ontvangen.

4, Beschouwing (evt. de interpretatie/mening rapporteur)
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a. Deze actie en oproep cfm folder lijkt geen specifiek defensiegerelateerde zaak of
gericht tegen de Defensiebelangen in het algemeen.

b. Mogelijk (niet aannemelijk) mediagevoelig en daardoor van invloed op imago v d
Krijgsmacht.

5. Conclusie/aanbevelingen (evt.)

nvt

6. Noot rapporteur.(aangelegenheden niet direct in relatie tot het onderzoek)

Geen.

Bijlage(n): copy flyer/folder

6. Urenverantwoording

werklast 4 uur
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e Centrum?artij'8fi(CP*86} officieel niet meer
bestmafc en de ei^en leden van de door royementen
'gekenmerkte 'KederlaadseVölksunieCHTO! nu allemaal
ineens hun eigen siüntèrfroisperin» aan het
ppriehteii ssijn zoal», bijvoorbeeld het Hationaal-
a£fe&aie£,ia er au, ciadelijfc het alternatief «oor
alle echte réöhts-üadioale-activisten.

n extr^^fB~töchts politiek «ezien ia
Nederland toch" gesén .voet aan de grond kan te l j gen
eft difc voor lopig'oöJc" nog wei xo het sr«v«l «al
islijvan hebben wij -ons vertrouwen in het huidige

NEDERLAND in

_ «ij» dan pok «een pdlitieke-p&rtijl
«aar een aktie-froep die' «la eerste in Nederland
de ea±r*e»-r*eBt**-d00rbraak «toet faan waarmaken
Be t •Stoni&-Front-ïïederl*nd wil dan ook als eaesfce
Sféderland verantwoordelijk zijn.voor diverse
grootschalige extreem-rechtse-deiaonstraties. Ook
Kollen'wij aktief opduiken rondom «ulti-ei*iturele~
manifestaties om daar luid en duidelijk ook onze
mening te uiten.Kaar ook onee eigen • •
Kajoeraadsschaps-avoriden en feesten. Kullen bij ons
ybpasAJl. ..hoos in het, vaandel s t aan. Wij roepen daarom
bij deze' opnieuw alle echte nationaal' -seei al-1$ ten,
volkS'-ftatieiui-listöa «n overiste r»ch|>S'*radicaleni op
om tien «o «nel mogelijk massaal bij ons aan te
sltiitën.Wij 'willen bij deze ook vooral e*n oproep
doen op alle oud-gediendeft (mensen die dus ooit al
atetief sijn geweest binnengaan andere-,partij of
groepering,reaar door hun wanprestaties het
vertrouwen binnen extreem-rechts totaal hebben

, verloren). 00 zich vooral toch weer bij ons a«yn te
sluiten.Kaar ook totaal nieuwe activisten zijn
natuujelijk van harte welkom!

Hoe kan ik mij aansluiten • bij het Storm-Froöt-Kederland?-? j Iedereen die sich
bij het Storm-Front-Nederland wil aansluiten moet de onderstaande' "strook

invullen„eraf knippen en opsturen naar het volgende adres :
Postbus €3487 ,2502JT, CMtt

vervolgens nemen wij dan met-u telefonisch contact-op voor-een eer»fc*
KenniwoaJcinsr. Wij hopen zo snel Hiogeiijfc iets van u te vernemen m '

63487
2502 Jt.
Den. Haaö

Sluit u bij ons _„„,
of keer OTJB de mg toe'
en ga ten onder in deze

iewingï Aan u de keus!

Voornaam s .......

Telefoon-nummer :

Gebcjorte-datum :

Achternaam ; Woonplaats :

Postcode •- Mres- :

Waar heeft u <3it pamflet gekregen?

Bent « ooit al lid of afetief geweest van'een andere extreem-rechtse
partij of groepering? ,en zo ja,welke? :

Heeft u nog and«ra dringende van belang aijnde informatie? :

fWNTftL Pflij, - 92

13/00 '01 DON 11:31 [TS/RX KR SS053) 8)002
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Volgnummer : Opdrachtnummer: 01389 (bijlage)

Rnr/CIPnr : nvt

Datum : 08-08-'01

Rapporteur : 021

1. Onderwerp/reden onderzoek (korte omschrijving)
Bekladding van KL materieel met RE leus. - ""

2. Betrokken personen (naam, voorletters, rnr, rang, functie, onderdeel, krijgsmachtdeel,
etc.)
Onbekend.

3. Voorval/resultaat onderzoek (evt. in subparagrafen)

Gedurende het weekend van 21 en 22 juli, in aansluiting op de 4-daagse, heeft 105-Brugcie
zijn brugdelen op het parkeerterrein van sportcomplex Cuijk geparkeerd. Deze brugdelen
hebben hier het gehele weekend zonder bewaking gelegen. Volgens bron was er wel
toezicht door de plaatselijke politie. Op maandag 23 juli zijn door het personeel van deze Cie
de brugdelen opgehaald. Hierbij werd geconstateerd dat een brugdeel was beklad met de
tekst "WHITE POWER LIMBURG". Personeel is vervolgens, zonder de tekst te verwijderen,
gaan rijden naar de thuisbasis Wezep. Op 03-08-'01 werd door de tgv S-2 van 11-Gnbat

We melding gedaan van bekladding van een pontonbrug van 105-Brugcie.

4. Beschouwing (evt. de interpretatie/mening rapporteur)

Het personeel heeft zich niet gerealiseerd dat dit mogelijk consequenties (media gevoelig)
zou kunnen hebben. Door bron werd tevens aangegeven de parkeerplaats een "hangplaats"
is van de plaatselijke jeugd. Tevens deelde hij mede dat Cuijk bekend staat om de
problemen tussen Marokkanen en de plaatselijke autochtonen.

5. Conclusie/aanbevelingen (evt.)

Bij vertrek voor het weekend was deze tekst nog niet aanwezig. Zo goed als zeker is dat dit
niet vanuit de ehd zelf komt maar van buitenaf. Vermoedelijk is door de plaatselijke jeugd in
het betreffende weekend deze tekst op het brugdeel aangebracht. Melding kwam later
doordat men niet begreep wat dit voor het aanzien van Defensie voor gevolgen zou kunnen
hebben. C-105 Brugcie begreep dit wel en heeft onmiddellijk na kennisgeving hiervan
opdracht gegeven tot het doen van een melding. Betreffend personeel is eveneens ingelicht
om bij dit soort zaken anders te handelen.

6. Noot rapporteur_(aangelegenheden niet direct in relatie tot het onderzoek)
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Rapporteur heeft van bron begrepen dat de ehd dit voorval serieus heeft opgepakt.
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