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BIJEENKOMST VAN DB "NORTHERN LEAGUE" TE BRIGHTON.

De "Northern League" is een kleine Internationale neo-fascisti-

sche groepering, ontstaan in 1958 uit de lezerskring van het blad

"Northern World", dat in 1957 door de toen in Calcutta wonende Roger

Pearson in het leven is geroepen.

Het doel van de "Northern League" is: "Het behoud van het raasen-

en culturele erfdeel van de Noordse volkeren." 3ij tracht dit te bevor-

deren door "alle volken van Noordeuropese afstamming te verenigen". De

"League" beschouwt alle gekleurde rassen als inferieur en is anti-

seraitisch en anti-conmmnistisch.
*

Sinds medio 1961 is het secretariaat gevestigd in Amsterdam, ten

huize van de ex-NSB-er Jan Kruls.

^ -De vereniging geeft het engelstalige orgaan "The Northlander" uit

en organiseert op gezette tijden bijeenkomsten.

Een dergelijke bijeenkomst werd gehouden op 16 augustus 1969 ia-

Brighton, georganiseerd in saraenwerking met de "Racial Preservation

Society" (R.P.S.), een Engelse racistische groepering.

Er waren een *fO-tal personen aanwezig, voor het merendeel Engel~

sen en k Nederlanders, w.o. de genoemde Jan Kruls, de "secretaris-gene-

raal" van de "Northern League".

Deze opende de bijeenkomst en hield aansluitend een redevoering

waarin hij o.ra. sprak over de doelstellingen van de "League", over de

"raacht" en de "superioriteit" van de Germaanse volkeren en over de ge-

varen van rassenintegratie en de irainigratie van kleurlingen in Engeland.

Een dergelijke inhoud had ook de redevoering van de enige andere

Nederlandse spi'eker, Jacob van Tilburg. : I

Nadat nog een 4-tal Engelsen had gepproken en er, op eigen kosten,
i

was gedineerd, werd de bijeenkomst geslotjsn.
i

Er.werden geen belangrijke besluiten genoraen.

Volgens sommige deelnemers aan deze| bijesnkomst zouden de leiders
I I

van een aantal rechts-extreme organisatiee in [Europa, met name Adolf

von Thadden en Sir Oswald Mosley, in het geheim kontakt met elkaar heb-

ben. Ook op lager niveau zouden er goede, I onofjficiele, kontakten zijn

tuseen de diverse organisaties. \2 September


