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Onderwerp:

Op 31 december 1987 is door peraonüol van <U' brigade ".wol Ie

ir; samenwerking tr.et de gorr.ront.epol i i ' . < > r . w o l l t 1 ann. t tohouilon t ot 'itüko

openl i jke geweldpleging:

geboren M-

van Nederlandse nationaliteit:, ongehuwd,

thans dienstplichtige marechaussee in werkelijke dienst

registralienummer^BjJJJJJPBP, ingedeeld bij het district

KMar Overijssel, brigade Zwolle.

Bij onderzoek is komen vast te s t p tin dat naast deze openlijke

geweldpleging betrokkene zich ook schuldig had gemaakt aan dief-

stal van een aantal honkbalknuppels.

Bij onderzoek in de woning var̂ É| werd door genoemd personeel

literatuur aangetroffen van hot Jongeren Front Nederland,

Door rapporteur is betrokkene hierover gehoord waarbij hij

verklaarde deze spullen gekregen te hebben van een vriend van

hem. Deze vriend zou zijn genaamd^MMM^bwonondo tê HBB̂

BnHHBBMIHBft Deze zou nu als beroepsmilitair dienen

ergens in de buurt, van ST^enwijk,
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Omtrent de literatuur verklaarde hij wel ver set de stand-

punten van deze groepering mee te gaan. Lid er van worden was

echter nooit Mj hem opgekomen. Hij was run of «eer wat opgeruid

Ook ir: de woning van 4RMP'n'er̂  literatuur aangetroffen van

net Jongeren Front Kederland.

De volledige personalia van 4RM) luidt:

van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd,

thans als .KV V-e r in werkelijke dien;;',., rcglsirat ier.uroter

MMHMIMBft ingedeeld bij de <<2 PninPbrighorstcie, gelegerd

in de Johan van rfe Kornputkazerne te STeenwijk.

Omtrent het hebber, van literatuur verklaarde betrokkene in

1Q85 kontakt te hebben gehad met eer. persoon <iii- lid was vnn

deze club. Hierop had hij een aanmeldinssfomulier gekregen

van het JFN met een aantal boekjes. Tevens was daartiij een

persoonlijk schrijven aan hem gericht van het JFM. Nadat hij

het 3fin,T.eldingsformuiier ingevuld had (doch niet opgestuurd)

was hij tot de ontdekking gekomen dat r.ij na.iftt. veel /fjondc r.akori

hem toch wat de verdere Hitler kant opgingen wat hem niet r,o

erg lag. Hierop had hij het spul aan de kant gelogd. Een kocir

'lacl ̂dHP̂ 1ier kopieën van fhimaakt. maar vordor doed liij or

niets mee. Hij stom! nu nog richter ve<;l ideec'n vriii 'kr/e club.

Hierom had hij ook al eens op de Centnm Partij Nederland f;;&-

stemd. tn zijn nilitairo omgeving was echter niemand bekend

met dit gegeven.
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Wij vinden het oen mensonterende zaak dat nu pas, anno 1904, door do
^oud-goallieerden voor de vrijlating van Rudolph Hoos ia gepleit,
Allsen-de-SovJet-XJnie'Voigért in te ateismen raet cie vrijlating van de

f grijsaard. De Sovjet-imperialieten hebben verklaard Heao liever achtur
tralies te zien, ala een monument van hot veralagen Dordo Rijk._

Conelueie! deze ernstig zieka man schijnt oen Iti.itote i-untdog in vrijheid
on vrode niöt gegund to zijn. Als do Sovjet-Unie haar been otijf houdt en
haar standpunt dus niet wijzigt., ia Hoaa gedoemd om in gevangenschap
te eterven.

Wijt van het Jongeren Front Nederland, eisen uit menslievende motieven
de onmiddelijke vrijlating van Rudolph Hees.
Verder vragen wij ona af of de Nederlanders, die ?o v<tak do wond vol hebben
over mensenrechten, het onrecht dat Heoa wordt aangedaan zomaar aan
zich voorbij laten gaan.
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IMMIGRATIE STOP . . , NU!
De Nederlandse regering schijnt nog steeds tot op de dag van vandaag
niets te hebben geleerd van in het verleden gehaakte fouten.

Nadat er de afgelopen Jaren duizenden Vietnamezen, Koordon, Afgahnon on
Pakistaniëra alsmede anderen ono land binnen kwamen schijnt Nederland
wederom te zijn ontdekt door zogenaamde Tataila uit Sri Lanka. De laatste
tijd kwamen ruim duizend Tamil n ene land binnon B tronen, Wij betwijfelen
ten zeerate of het Nederlandse volk ermee gebaat ie r.et doio
nieuwe 'culturele verrijking',

Door hot magische toverwoord - politieke vluchteling - te gebruiken en
voor te wenden dit te zijn, staan voor niot Kuropoanon on«;o grenzen opon.
Hen is dan verzekerd van het feit dat een ieder door de Nederlandse auto-
riteiten liefdevol en ciet alle begrip wordt opgevangen en vertroeteld,
dit vooral ten koste van de Autochtone bevolking. Vela Tanilu govon zich
ten onrechte uit voor politieke vluchteling zodat hxm verblijf alhier
gelegaliseerd kan worden. In de praktijk zijn deze noneon naar Nederland
g«komen alleen vanwege economische aspecten,
Zolang de regering geen krachtige anti-ianigratiebeleid ton uitvoor brengt
eal ons land helaas in toenemende mate overspoeld blijven worden door
vreemdelingen die zioh nl dan niet terecht uitgeven voor politieke vluch-
teling, .
In plaats van zich over allerlei Derde Wereldgangere te blijven ontfermen
wordt het nu eindelijk eens tijd dat de regering aandacht gaat besteden
aan de problemen en noden van Nederlandse jongeren, vooral dieganon dia
werkloos zijn, in plaats van zoals nu hen uit to sluiten en in do kou to
laten staan.

SRI WBKA DIENT IN DE TOEKOMST SLECHTS THEE TB BL1JVEII EXPOHTEHEH
EN GEEN TAHILS.

WIJ VAN HET JFN EISEN ÏiET VOLGENDE:

Veraterking van do grensbewaking zodat or een waarborg beotaat on illegale*»

buiten do deur te houden

Het buiten werking stellen van de boruchta Anti-Disorininatie Wotgoving vo:lke

do vrije meningsuiting omtrent buitenlanders aantaot en bolcrciaerd

Hot onmiddellijk stopzetten van ianiigratio en gesinohoreniging

Het op gang brengen van remigratie

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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SOLIDARITEIT MET
BLANK ZUID-AFRIKA

mi

Al tientallen jaren worden onze blanke broedere in Zuid-Afrika door de
Kederlandse pers en partijen geheel ton onrechte aangevallen en belasterd.
Met nanio de laatste tijd mag dit land zoal» geen ander zich in toe-
nemende mate'verheugen'in de bijzondere belangstelling van onao vader*
landse tsedia. Men gaat daarbij niet al te xachtïinnig on objectief to vork,
Onzinnige en loze kreten zoals politiestaat, radene, «achtoongelijkhoid,
onderdrukking, achterstelling, uitbuiting en blanke superior!toito-
vaarzin worden in de mond genomen. De meeste journalisten kunnen het niüt
nalaten om het zegerijke apartheidubeleid van do Zuid-Afriknanae regering
'totaal af te kraken. Uitgaande van de in Nederland heersende situatie ia
het maar al ta gemakkelijk om de blanken van Zuid-Afrika voortdurend aan
to vallen on op de vingers te tikken.
In dit land acht men het nog steeds nodig het apartheidsbeloid te bekri-
tiseren. In plaats van zich met zijn eigen zaken te bemoeien vindt de
regering nog altijd de gelegenheid hot vermanonde vingortje in do rich-
ting van Zuid-Afrika te blijven wijzon. Vele (lederlandne politici hebbon
geen oog moer voor de hier heersende wantoestanden on proberen tlo aan-
dacht van de binnenlandse problemen af te lolden door eon goorganioaortlo
laster-campagne tegen Zuid-Afrika te onderoleunen, voornamelijk aange-
moedigd door drammerige en luidruchtige linkse dwazen en andere wereld-
verbeteraars. Hiervoor laten parlementariërs zich gewillig misbruiken
door duistere linkse krachten.
Jaloezie zal wel de voornaamste beweegreden zijn om aan dit opgevoerde
spektakel deel te nemen.
In tegenstelling tot ons land heeft Zuid-Afrika zelf zijn zaakjoe netjes
in de hand, hetgeen niot gezegd kan wordon van de meeste Afrikaanoo nta-
ten. Dat hot land zijn zwarte medeburgers de beste levensvoorwaarden en
garanties van het hole continent biedt, daar wordt door onzö Tweede Kamer-
leden aan voorbij gegaan. Ons land steunt direct en indirect do zich
verzetstrijders noemende criminelen van de SWAPO en het ANC. Do talloze
anti-apartheid comités die de aubveraievo en misdadige actieo van zwarte
terroristenbewegingen ondersteunen atrijlcen jaarlijks grote bedragen aan
subsidies op. Het wordt oens eindelijk tijd dat voor dergelijke actie-
groepen de subsidie-kraan wordt dichtgedraaid. Slechts door deze gelden
kunnen zij zich staande houden.

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS

In hot vorledcn hebben de grote partijen de bevolking nooit geraadpleegd ontrent
het binnenhalen van honderdduizenden vreemdelingen. Erger nogt sij vennen hun
fouten niet in te zien en dringen ons een cmlti-raciale sauonleving op, iets
waar de meeste Nederlanders nooit oa hebben gevraagd. Ondanks do enormts werk-
loosheid, waaraan vooral jongeren ten prooi vallen en een ontotollondo woning-
nood konen jaarlijks nog steeds duiaendon buitenlanders ono land binnen, al dan
niet leeraal. Hierin lijkt binnenkort goen verandering to zullen konen, waardoor
Nederland steeds overvoller raakt met alle gevolgen vandien. Hot ia al zover
dat buitenlanders bij het zoeken naar werk voorrang krijgen boven onao eigen
mensen. De regering noemt zulks positieve discriminatie. Wij vinden hot ronduit
racistisch. Dit verlaagd ons tot tweederangs burgers in ons oigen land,
Zij die de problematiek van de gastarbeiders aan de kaak stollen wordon door de
justitie gebrandmerkt als criminelen en in het geval van Joop Glimmorvoon ge-
vangen geaet. Een duidelijk voorbeeld van justitiële villekeur wolke do autori-
teiten aanwenden tegenover bezorgde vaderlanders.
Het valt te vrezen dat bekritiseren van het thans gevoerde vreemdelingen boloid
binnenkort swaarder gestraft gaat worden. Dit heeft tot dool het monddood naken
van Nationalisten en andere critici van de regering. Kortotp,. mothodos welke
sedert veertig jaar achter het ijzeren gordijn in zwang sijn.

WIJ VAN HET JFN EISEN HET VOLGENDE:

1) Veraterking van de grensbewaking zodat er een waarborg beataat on illegalen

buiten de deur to houden

2) Het buiten werking stellen van de beruchte Anti-Dincriminatio Wotgoving welke

de vrijo meningsuiting omtrent buitenlanders aantast en belemmerd

3) Het onmiddellijk stopaatten van immigratie on gezinshereniging

4) Hst op gang brengen van remigratie

JONGEREN FRONT NEDERLAND

POSTÖUS 062 -2501C7
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ANTON ADRIAAN MUSSERT
Y1894-1946A

WIJ HERDENKEN EN EREN

ONZE VERMOORDE LEIDER



een revolutionaire beweging
voor

strijdbare jongeren*

WORDT LID.. NU!
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IMMIGRATIE STOP NU

EUROPA voorde EUROPEANEN

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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AANTEKENINGEN, behorende bij
i C10 flnjjj}[ |ggg ,

nr. tAöltiêfört
ingekomen:

bundel* \• i • - • ", .

ksi'.ï J-97T.p" / i w fc? .

BIJGEVOEGDE RETROACTEN:

_,rt.(?(. 4£T {C,
r^ 1 ^ 7

M.a.v.. het meer. en. meer ter aprake komen .van. -het J'reohte- ,..
extremisme" (aie bijvöegBels. .1. t/m 7) heeft steller. .g.em.eend
de hem bekende personen nogmaals op een rij te zetten, teneinde
de gegs adm te laten vastleggen oq controleren.
ÜPT-lmn,,^. ra» „i t. n . a _ «r,0« Kv,™ ••̂ •̂̂ •̂•̂ ^^' '̂ ^^•TÏÏ^^^^^^^P

ü?ijv 1 8 Jeze personen. Kijn. bij een demo op- 17—1D— '87 in Gv
door de Gera Pol Gv aangehouden.

Bijv 2 en ^:J£en krantöbericht ov&r verspreidiruz van neo-nazi
propaganda net daarnaaat de personen, die het
materiaal verspreid hebben.

.•frijv .^.s£0n voorbeeld van het propaganda materiaal

3iiiv 5>fist blitó iwintis van maaxt '88 ^net i daarin een artikel
-t, -'•

o.ver het .neo-naBisme in het leger, i

.BiJjvj6j.Ee.n...paini;iet..> dat .op. 8 no.v',.8.7 op een motor van «en
tnarephauaaa.e in. Gv. was. gelegd.

Byir..2.sEe.i}_ naroe.nlijet..v.an....ac.tieve JPU ' ers in de Bollenstreek
(een gedeelte van. deae personen zi/jn. al. eens eerder

: ' <^f
l ^W
j
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Bijvoegsel een

3)

(afgekeurd)

5) (zie bijv twee)

rnr

(afgokeurd)

(afgekeurd)



(werkzaam bij KVKV).

10}

(moet nog gekeurd worden).

11)

1 (oproeiJ sefl '89}.'
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Bijvoegsel twee

Neo-nazi-
propaganda
verspreid op

kazernes
Van een onier verslaggevers
UTRECHT — Op twee ka-

seraes van de Koninklijke
Landmacht hebben dientt-
plichtlge militairen die lid rijn
van bet extreem-rechtse ion-
geren Prent Nederland (JFN)
neo-natUtlscb propagandama-
teriaal verspreid. De Vereni-
ging Van Dienstplichtige Mili-
tairen (WDM) heeH dit naar
het Landelijk Buro Racisme-
bestrijding gevtuurd. De daar
verzamelde gegeven» ever bet
JFN «vorder ttoorgegtven aan
de '.-fflcler v«-j juKtllle In Den

:/, De legerle tog van de Wil- 1,
'' "lem U-kCLi-itot In Tilburg heeft

een dier.Mï>l<cl;i.'£e die lid Is
VAB bet J f K ••crlxriiB oog lan-
ger met te-l3t<rch materiaal
op de kaxerae te vertchijnen.
^•aelarae in -.tn taak die we in
het leger aiet kunnen tolere-
ren", aldus de kazernelei ding.
Tegen de O.AD en zijn activitei-
ten loopl tuig een onderzoek.

y. Op de l<unetteiikax«rne In 2,
TVught deed eea ander Ud van

het JFN racistische ulUaUn-
: gen en bracht propagandsma-
1 • • teri&a) van njn orfanlsatle
•'.'fflee.

eukëngroep W ïï ^aome te Tilburg

Ge

1 Is ook op 17-10-8? te '
houden bij deun* ertreera rechts.

aange-
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Bijvoegsel vier

PLEEGT HET BLANKE- üAS ZELFMOORD?

r>%-*~ ie?,-? air-i<? souden 'T ui r. 9 p '•:"•
. ren, :l=t;i zouden ai.' slechts tot •?•'
j:':t o ••'ara l ter wereld vast besï-r>" -

.."-:•• v-f. >1e hedendaagse
'.-,; lusie konten:

'<- iJ,,:.' otn zelfmoord t«

Als onze vooronï"
situatie te obsfi.-
het blanke ras a-
plegen.
In bijna alle tra .;; tionele "slanke lanrien, inclusief ! -i salami, aijn regeringen
verantwoordelijk voor het uitvoeren Van aaatfftgölen "jlkc onvsrnljdèïi jk sullen
resulteren - indien zij slagen - in do totaio onder«.;.-ir,< van on?.e Suropeae be-
schaving.
In alle blanke landen worden kinderrijke gezinnen onLrU-?M net alle oonsoquöntiee
vandien. Het resultaat is een gteeds toenemende vergrijzing van de bevolking. Hat
eindresultaat is, net zoala net de dinosaurus geschiede:
HET BLANKE RAS ZAL GEDOEMD ZIJN UH TESTERVEN.
Voordat het zover komt zal er een ontoelaatbare druk komen te rusten op de
schouders van jongeren die zullen noeten sorjjen voor oon 8t«*iio groter wordende
vergrijzende aassa. Ondertussen schijnen de volken in .i»> OoHe Wereld veinig
boodschap te hebben aan geboortenbepeficing. Hun bevolkingen groeien onmatbarond
in aantal, ongeacht of het Afrika, AziS of Latijns Ar^T-ik» betreft.

Terwijl dit allemaal geschic.it laat Nederland, saner. i.v t :-iii-ioro Kuropoae london,
de deuren op een krankzinnige vijze wagenwijd ópen ut/in-i voor <ia volken van do
uitpuilende Derde Wereldlanden. On-, do waanzin nog ootsjaotof t-; ra&ken o turen
Europese landen gigantische hoeveelheden geld en goederen naar ontwikkfllingalanden
om de aldaar wonends volken te helpen bi.) do door hen p-alf verooraaakte problomon
zoals armoede, ziekte en ondervoeding. Deze hulp resulteert slechts in nog moor
mensen die gevoed dienen te worden. De waanzin vaartoe dese politiek in het West«n
heeft geleid, kent zijn gelijke niet in '.!e

j vex^ceel geheel zonder
f'de vooral niet thuia
reurenswaardige zaak

aigen belangen

Waarom vinden deze ontwikkelingen plaats0
Sommigen zullen beveren det vij deel uitmaken van eon ur.
onderscheid na.-\ ras of kleur en daarom hoort iiaao1e:i :i>
te geschieden maar over Af gehele wereld. Het ie een bet
dat alleen het blenke ra r, bang ie en de vil raist or. voer
op te komen.
Wij zijn begaan r,.<- •; liet volei ja van alle volken, liehfil^e
alle politieke r?-r-i,jen in J.'erïerjRnc! voorstanders vr.r, ee
Zij wei-ken allecis-- 1. indirect r. e e aan de ondevgantr v*n ht-
Stilswijgen te IH>-, <»̂ -en over de verontrustende t«ni£li.i>is
geboorten. Over (S*? gehele wereld groeit de bevolking ir.
landen gaat dst 20 snel dat si j hun aantallen ieder?- tv < ;

Daar deze ontwik'-:̂  l ine-slander, hun overtollige bc-volki:i,c
kunnen verschaffer., zullen de westerse lendpn in tcer.e r^
blijven worden ei cv r vreemde volken.
Het tijdstip is r, «ri.Te broker: óat alïe blankc-n voor hui. ) . •
strijden. Het is pekoiren dat wij niet meer
en eens aan ons eiren soort gaen denken en voorrang ;••••.•«
Dit betekent: OPKOMEN VOOR ONZE EIGEN NEDERLANDS

het onze. Helaas zijn
ii mul -,i raciale samenleving.
1 Manke raa door het
van Jiut aantal blanke
lapt 011 tftl. In vele
e decennia verdubbelen»
g»en menswaardig bfiataan
ndc- ir.ate overe trooffid

,if ebehoud zullen moeten
et; aan raciale zelfmoord
n.
ÜËVOLKING!

JONGEREN FRONT NEDIT.J-U.AND
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ViNEÖ-NAZISME IN HET LEGER

ERANDERT GROET
IN 'SIEG HEIL'?

ke-n maaf raak. want zo krijgen ze mee?
' ' ' ' 3'deKlhijiondcfbf'kkenof

* (Foto in scène gezet}.

'Nederland voor de Nederlanders' staat In een van de wc's op de Willem II ka-
zerne in Tilburg. De afkomst Is niet duidelijk, maar met de wetenschap dat
daar sinds november een lid van het JongerenFront Nederland (JFN) rond-
loopt, zal het spoor daar wel naat lelden.
Op de Lunetienkazerne in Vught Is In Januari een tweede lid van hel JFN op-
'j.?komen. Verontrustend nieuws, want hel JFN Is niet lorr.ear eon jonge-
renbeweging. Het JFN is wal je noem: extreem-rechts. ve''<jel))kbanr net Kil-
lers nationaal-sociallstische partij van de laren dertig en veertig. Hei Is een
beweging die de Tweede Wereldoorlog verheerlijkt en de gevallen fiS'ers be-
treurt. Legerleiding, geestelijk verzorgers en VVDM'ers zitten ermee >n hun
maag.

- teksl: Astrid van Unen -
- foto's: Tjabring van tgten en Ast r ld van Unen -

Begin januari ontmoette Enk van Wan-
rooy tijdens het ledenwerven een jongen
op de Lunettenkazerne in Vught. Hij
raakte ermee in discussie, omdat de
jongen allerlei racistische uitspraken
tieed. 'ik schroK niet', zeg! Erik, 'maar ik
dacht wel: dit kan niet. Daarom ben ik
met die jongen een gesprek begonnen.'
Langzamerhand kwam hij er achter dat
de jongen lid was van het JFN en aan
het materiaal dat de jongen lie! zien,
maakte Erik op dal het om een extreem-
rechtse organisatie ging

jodenvervolgingen
'Hij haalde gele kaartjes uil zijn kast me!
ieKsien die tegen kleurlingen gericht
waren en tegen Ünkse ideeën. Hij vond
dat de jodenvervolgingen m ds Tweede

Wereldoorlog goed warun en dat dat
weer moest gebeuren Dat c' /es mil-
joen joden zijn vermoeid, kon h«m niet
schelen, dat liet nem koud HIJ zei ook
dal wij door de komst van kteurlmgen nu
met een slechte economie zaten', vertelt
Erik.
'Eigenlijk wist hij weinig van de zaak af.
ik vroeg ol hij wist waarom e? zoveel
joodse mensen in de oorlog waren ver-
moord, maar een echte verklaring kon hij
daarvoor niet geven. Teen ging ik in op
de zondeboktheone (als het slecht gaat
met de economie, zoeken mensen
schuldigen om aan te vr.pen. red ), msar
die kende hij n>et Het is toch {nest dat
hij dan zulke uitspraken doet
Meer facisttsche uilspisken a's 'aHe
zwarten leven op onze centen , ze moe-
ten, rnaar eens gaan werken en 'ze Jok-

Enk brath! hè! maienaal. Cal hij van de
jongen gekregen had. naa' het hoofd-
kantoo- van de WDM Daar werd over -

see Toen E^ naa^ aa1--
e"'**' Ftaay'nakers val CC VuQ'itS

*!-rt"ne bt-'af o"" te vö3«"- >s,i' hi. oc»?
r^otfï! raaast de»vt ^e' a' cc- 'na-e
f'^jssc-e e'ti i !c ^a e-i Ot |p"-3e" ha-
s rc-at" ^a'o co^t.ic' np* oe aeï1;;;? i.>
«e'zc'ce1 ei co a t- ms^-e- lo'vjen ge-

ln«vade*s had een sp'gf-.ïi! '^jfu ö?
kafie.t'ïSDOCM? ne' Jf N-ma'e-iaa: ont-
dekl en A;JS E'"iee naar ^ r Kajvte-" QC

,gaar' He' is he^i n j v€t>oae" r>3a me!
a' op de kazerne te ve-sc^'pei

15 cc- so aan; v;.'oeRs £'<* *a;
. .

vonc h:j öe JFN e- 11 d^sc-jss e mr; ee'
Hagenaa1 waa'D), h;] mo-np tegen rac>s-
t'sche u'isp-akpn van as- Haqpnaa- Hoe
h'] zo sne heet; Ko^ne" iftviüerpr:
D'ijt; een raaosc'

'chronische ziekten'
a! vanhei JF

Nieuws en geeft een beie'e kijk op de
ideeën van deïe bcwep-ig He; oMo-
bcr'növembernumme' laai een voorpa-
gina zien met atiomaa* buitenlandse ge-
zichten Ergons Maat iemand mei zijn
vuist omhoog Daaronder de l«kst 't>e
n>euwe Nederlanders Het blad open!
met de kop 'Oe n>euwc b'anko minder-
heid . Oe eerste a'inon gaat aii> vo:gt. 'Er
doet zich geruime lijd een dramatische
verandering voor m Ewooa leder uur
van de dag worOt de Europese bcvoi-
kmgdonkeröt' Door hoge, mei b'ai'kc
geüoorteaantaï.on cnongecormoi^ardc-
en mei aüatenoe immigratie worden
blanken vervangen door zwarten, kleur-
tingen en gelen.'
Een eind verder in de (CKst wordt een
oplossing geopperd. 'Ooonmiddfi^ke
slopzetting van kinderbijslag aan bui-
tenlanders zou oon probaat middel zijn
om mee Ie beginnen ' En (en slotlo
schrijven de JFN'efs. 'Hel is juist geen
tooval dat Nederland er> andere Euro-
pese landen beschaafd zijn, Het is
eveneens g pen toeval dal do mepste
ontwikkedngalandon te kampen hebben
met hoge analfabetisme, chro-niscna
ziekten en algehele incompetentie (on-
geschiktheid, red.) en corruptw De wer-
kelijke kracht van Nederland schuilt in
de Kwaliteit van haar oorspronK^<ijXe be-
voikifxj Europeanen zijn stratenöe
lichten in een achterlijke, donkero we-
reld. De mannen en vrouwen die dit licht
hebben geschapen dreigen wegges-
poeld te worden door een goil van immi-
gratie.
De bedoeling is duidelijk: buitenlanders
moeten uu Nederland on nog l>et iielsi
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uit Europa. Het artikel is geïllustreerd
met twee foto's. Op de eerste staal een
blanke vrouw met kind. waarbij het on-
derschrift luidt: 'Een uitstervend ras?'.
Op de tweede toto slaan twee zwarte
vrouwen met kinderen en het toto-onder-
sct r ft: 'De niéuwe ordo?'.

Zuid-Afrika
Een ander voorbeeld van rassenhaat is
het standpunt dat het JFN heeft over do
situatie in Zuid-Alrika. Hoewel zelfs in
dfe hoogste regionen in Nederland nu
langzaamaan duidelijk wordt dat het
apartheidsregime legen de mensen-
rechten indruist, handhaaft het JFN haar
reactionaire visie. In JFN-Nieuws van
mei-juni 1986 schrijven ze onder de kop
'Zuid-Afrika....waarheen?' hel volgende.
'Wij dienen heden onze aandacht te
richten op Zuid-Afrika. Mocht de strijd
aldaar door onze broeders worden ver-
loren, dan zal het blanke ras overal Ier
wereld een gevoelige en waarschijnlijk
fatale klap moeten incasseren. De lots-
bestemming van de gehele blanke we-
reld zou wel eens aan een zijden
draadje kunnen hangen.'
En ze gaan nog een paar stappen ver-
der. Midden in hel artikel: 'Het is zo
goed als uitgesloten dal het aanstellen
van zwarten op hoge regenngsposten
een uitkomst zal bieden voor Zuid-
Afrika Intelligente en kundige blanken
zullen toch zeker niet pogen om serieus

samen te werken met negers die zn;h ifi
vergelijking mei hen op hei niveau be-
vinden van kleine kmdererv
De hele situatie in Zuid-Afrika wordt
door hen beoordeeld aan de hand van
de zogenaamde heersende onkunde
onder zwarten en de zogenaamde
unieke deskundigheid van b'ank-m

verbouwereerd
Btefan Jonker, ex-bestuurder van d*
WDM en nog steeds actio! voor öe dis-
criminatiecommissie, zegt hierover. We
zijn al jaren bezig, zowel de VVOM ais
defensie, om ie proberen discriminatie
binnen hel leger te voorkomen. Dan
denk ik bijvoorbeeld aan het totstandko-
ming van de faciliteitenregeling Joodse.
Moslim en Hindoemititairen Gezien het
groeiend aantal etnische minderheden
in het leger, is het noodzakelijk om werk
te maken van totale integratie Met de
vondst van het materiaal van het JFN
kunnen gemakkelijk haatgevoelens wor-
den opgewekt tegenover minderheids-
groepen in hei leger. Oppervlakkig ge-
zien worden er in de teksten logische
gedachtensprongetjes gemaakt maar
als je iets verder kijkt, blijkt dat helemaal
niet zo logisch te zijn. Het is de meest
ordinaire vorm van racisme
'Na het vinden van dit materiaal, heb ik
Het eerst goed door zitten lezen uiter-
aard. Daarna hebtïen we het uitgebreid
besproken inde discriminalieeommis-

sie, waar m eerste instantie de mensen
gewoon verbouwereerd waren. We heb-
ben nog contact opgenomen met de
voorlichtingsdienst van de Koninklijke
Marechaussee om te vrager* welke stap-
pen zij zouden ondernemen bij een
eventuele aangifte Daarnaast hebben
we besloten wet een klacht in te dienen
bij het Meldpunt d<scriminaltektaehie(i
Tilburg. En ten S'O'le hebben we de ie-
dactie Twintig ingelicht, otncl.it we het ie
ernstig vonden orn or mot ovor te publi-
ceren
'Naar mijn mening is het verkeerd om te
discrimineren, omdat ik uitga van gelijk-
heid van ieder mens. ongeacht huids-
kleur, overtuiging of levenswijze. Daarbij
ga ik er van uit da! ieder mens hel recht
heeft tijn eigen normen en waarden te
hameren, waarbij niemand anders het
recht heeft om daar op een discrimine-
rende manier zijn afkeurmg over uit to
spreken. Öe WDM zal via iSe discrimi-
natiecommissie hiervoor aHijd waak-
zaam blijven '

kreten
Toen m Tilourg ook nog een JFN e'
bleek rond te topen. heerste er by de
VVOM hqiemaai ontsteltenis. Twoe ac-
tieve teden hadden dagelijks bestuur-
der Fred Dijk terloops verteld dal er zo
iemand op hun kazerne m dienst zat.
René Nijttoit was in eerste instantie ver-
baasd toen hij hoorde öat iwdaeicie soi-
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daat lid is van het JFN. 'Ik hoorde kresen ,
over Rost-Van Tonningen, rnaar ik kon
het eerst niet geloven. Totdat Guido het
me vertelde, maar ik vond dat hij hè! ze!f
rnoêi weien. Zolang hij zijn ideeën met in l
het openbaar verkondigt, vind ik hè! niet
erg.'
Guido Remery is hei daar met helemaal
mee eens. 'Ik vind het sowieso fout dat
hij hier zit. Hij is buitengewoon dienst-
plichtig, maar ging vrijwillig in dienst Dit
is de derde kazerne waarop hij ge-
plaatst is. Dat is natuurlijk niet zonder re-
den. Ik vind gewoon dat hij hier weg
moet.'
Guido moet regelmatig met de JFN'er
samenwerken. 'Op een gegeven mo-
ment vertelde hij over ontmoetingsplaat-
sen waar hij andere leden van dat front
ontmoet en over pamfletten die hij regel-
matig inde stad verspreid. Ik heb in hel
begin gewoon uit interesse met hem ge-
kletst. Ik dacht dat hel wel los zou lopen.
Totdat Fred hier kwam. Die wist wal het
JFN inhield en toen besefte ik ineens
hoe gevaartijk dat soort ideeën 2ijn

Mein Kampf
'Hij vertelde dat fiij het boek Mein Kampt
had en zei dat Europa voor de Europea-
nen was. Eerst moesten de werkloze
buitenlanders weg en daarna de rest.
Natuurlijk is dat verkeerd, want buiten-
landers zijn ook mensen. Werklozen heb
je ook onder Nederlanders, net als cri-
minelen. De Turken bijvoorbeeld heb-
ben we 2elf hier naar toe gehaald dus
moeten we daar ook voor zorgen.'
Oe WDM-aldeling Tilburg spreekt sinds
het bezoek van Fred regelmatig over de
JFrt'er. 'We zitten hier met weinig pro-
blemen en hij is er één van, Oe «renin-
gen over wat en óf we wat gaan toen lo-
pen oiteen, dus we hebben tot nu toe
nog nie's ondernomen.'
'Dat is ook moeilijk.' vindt René. 'Ra-
oisms moet je wel bestrijden, maar het is
in dit geval moeilijk ie controleren. Hij
dost hier geen uitspraken in die richting j
en wat hij buiten de kazerne doet is voor
ons onduidelijk.'
Guido vindt dat je racisme binnen het le-
ger aan moet pakken, juist omdat het la-
ter de maatschappij in gaat. René zegt
daarop: 'Dat is wel een reden, maar hoe
moet je dat aanpakken. Racisme kornl
vrij vee! in het leger voor. Er zitten hier
een paar Surinamers en die krijgen ook
van alles naar hun hoofd Maar mis-
schien zouden we met hen wel in dis-
cussie moeten gaan.'

strategie
Hei Meldpunt DiscriminatieklechSen Til-
burg waarnaar Sletan het JFN-maieriaai
gestuurd heeft, is gealarmeerd door het
bericht dat er een soldaat met extreem-
rechtse ideeën op de kazerne rond-
loop!. 'We gaan contact opnemen met

het Me'dpunt in Den Bosch om acties
eventuee' ie coördineren', vertelt Anke
Verbraak van het Tiiöurgse Me'dpunt
'Zij kunnen zich dan met Vugfrt bezig-
houden. De volgende slap is een bnet te
schrijven naar de kazèrnecommandant
van de Wiiiem II kazerne Öaann vragen
we wat hij tot nu toe gedaan heeft met
het feit dat er een jFN'er rondloop! en
waarom er op die manie' is gereageerd
Verder sturen we het materiaal dat we
van Stefan hebben gekregen naar het
Landelijk Buro Racismebestijding Daar
verzamelt Arme Possel allerlei gegevens
rondom het JFN eri die geeft ze door
aan de officier van justitie in Oen Maag
Als we antwoord hebben van d« com-
mandant, gaan we een strategie bepa-
len, om maar in legertermen te blijven.'

afwerend
De legerleiding van de Willem II kazerne
in Tilburg zit ee n beetje in haat maag
met de soldaat. 2e heeft een afspraak
met de jongen gemaakt dat hij zijn
ideeën niet zal uitdragen Volgerij de
kazernecommenüani overste Kantbofg
houdt hij zich daar wel aan. Maar ais en-
kele actieven aan de JFN'er pamfletten
vragen om door te spelen naar de Hojei-
kazerne, is dat geen enkel probfeem De
stukken komen via via in Utrecht
Op de vraag of iemand van de legerlei-
ding zich wil uitspreken over neo-na-
zisme in hel leger, wordt afwerend gere-
ageerd. Men wil er hel liefst helemaal
niet over praten. 'Dan krijgt u alleen een

persoontje mefiiryj te horen en dn&i
hebt u niets aan,' vioctt overste Kam-
borg 'Fascisme Is een zaak d*ew« in
het teger rwes kunnen tolereren. Vandaar
Oat vié een atspraak met die jongen
hebben gemaakt We zijn bezig met een
on<!erzoek (Hi verder wnl ik er niets over
kwijl '
We vragen ol *e de JFN'e? mogen mte1-
viewen er> daarop wordt positief geant-
woord. Daar heeft de legerleiding geen
enkel probïeem mee De avond voordat
hel gesprek plaats zat vinden, beu
geestelijk verzorger dominee Hans Jul-
lens met het dringende verzoek hel in-
terview af te laster». Hij voert regelmatig
gesprekken met de JFN'er en denkt dat
een interview, en daarmee ruimo aan-
dacht voor <je so'daat. geen g&eö Jia'
doen
Ju'iens zeil wil bijna niets verteller» ove:
de soldaat vanwege Zijn ambtsgeheim
en dal wat hij verteü is oH the reco-'ö

luiheid
Hel enige waarin Hans Jullens wei toes-
temt, is een gesp'ek over vreemdelin-
genhaat 'Verwacht van mij geen poli-
tieke uitspraak, de geestelijke verzor-
ging is niet primair een politieke bewe-
ging We zijn aangesteld om naarde
mons te kijken', aldus do dominee
'Ik denk dal in deze t</d drie belangrijke
factoren een rol spelen bij het ontstaan
van vijandsbeetden en zondeboksi-
deeen. Dat is Het toekomstperspeciief
das naar de beleving van jongeren veelal

JoNGERENFRONT NEDERLAND
Om het gevaar van extreem-
rechtse organisaties te onderken-
nen, moet je eerst de doelstellin-
gen weten Het Fascisme Onder-
zoek Koilektief (FOK) heeft begin
1&86 öe brochure 'De Neder-
landse VolksUnie 1961 -1986' int-
gegeven, waarin ook uitgebreide
informatie over hei JFN beschre-
ven staal, als jongerenbeweging
van de NVU.
Het FOK geeft als belangrijkste
kenmerken voor beide organisa-
ties:
Racisme: Efce maatschappelijk
probleem wordt op een of andere
wijze gekoppeld aan de aanwe-
zigheid van etnische minderhe-
den in Nederland. (Het zoeken
naar zondebokken, met name on-
der zwarten en kleurlingen)
Votksnalionatisme. De NVU {en
het JFN) heeft een samenleving
voor ogen waarin maalschappe-
lijke krachten m harmonie mei el-
kaar samenwerken Klassenstrijd
en—o! emancipatie van achter-
gesteSöe groepen moeten wijken

voor 'volk en vaderland, if
i/en met in een parlementaire de-
rrocratie. want dat leidt maar tot
verdeeldheid Eo hun standpunt
over vrouwen is ook duidelijk: zij
horen achter de aanrecht Zo heb-
ben slechts status als barende
producliekracht.
Anii'Semüisme: Na 1979 is de
NVU (en het JFN) duidelijk meer
anti-serruüstiseh geworden. Mot
de regelmaat van de klok wordt er
gesproken over de joodse pors.
de joodse vrouw van ,., enzovoort
Overigens durven zij ie besinjden
dat in de Tweede Wereldoorlog
zes miljoen joden zijn vermoord.
Oeweiöffdigh&<ien:\n 1983 eiste
het JFN een bomaanslag op d<e
gepleegd was op het PSP-kanioot
in Tilburg Tol op heden is hel bij
de politie nog niet duidelijk of zij
hei werkelijk gedaan hebben. Je
kunt nooit zeker ?ijn, omdat het
JFN wel vaker taokkesprongen
maakt Zo csaimcfe ze in decem-
ber 19B7 de ontvoering van Jules
Croisel.
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ontbreekt. Op de tweede plaats is er het ;
toenemend geweld dal steeds meer l
geaccepteerd word!. Mensen weten niet )
goed meer met normen en waarden om ';
!e gaan. Ten sioite is hei mechanisme ;
van het zoeken naar een zondebok een :

factor. Dat gebeurt altijd als het slecht ;
gaat met de economie. Dal heeft ook j
met luiheid en traagheid te maken. Men- •
sen zijn niet geneigd eerst bij zichzelf te ;
kijken wat er mis ging ol gemakkelijk m j
beweging te krijgen ' i

Chinese arts
'Tijdens één van mijn gv-uren ging ik
eens met de jongens praten over ra-
cisme. Dat was een jaar o! dne geleden
Toen waren de Surinamers nog 'popu-
lair'. Tegenwoordig zijn dat de Tarnüs
Eén van de jongens was nogal radicaal
tegen buitenlanders Toen vroeg ik hem
naar zijn ervaringen. Die jongen kwam
uit de Schilderswijk in Oen Haag Die
buun is door de overheid min of meer m
de vernieling geholpen, omdat er lang-
zamerhand sieeds meef buitenlanders
werden geplaatst. En dan krijg je d.ngen
als. die Mohammedaan mag weleen
dier slachten op zijn balkon en a's een
Nederlander da! doet. kn/g: f!;/ meteen
last van de politie
'Ik denk dal vreemdelingenhaat voo-
een met onbe'angri(K dee; toe ie schr.j-
ven is aan overheidsbeleid De ove»ieia
voert een beleid waann ae buiten ar.aer
tot een probleem gemaakt wo'd: Deze-
wordt dan weer ondergebracht bi, de
zogenaamde Nederlandse probJeem-
groepen' en dan is de kans groot dat er
racisme ontstaat C en Chinese arts mag
wel m een wijk me; beier gesitueerdn1

wonen, maar een werkloze buiteniar.de'
niet
'Mensen kennen hun eigen historie n;et
Ik ze-] woleens tegen jongens die racis-
tische 'aal uiten dat ze consequent moe-
ien zijn Als alle buitenlanders het land
uit moeten, dan moei V&D ook venrek-
ker, want dal bedrijf komt voort uit een
Duitse familie. Dat geldl ook voor C& A
en Peek & Cloppenburg.
'Een advies over hoe met vreemdelin-
genhaat om te gaan zou ik aan andere
geestelijk verzorgers niet wilien geven
Ik zou alleen willen zeggen, je komt niet
mei racisten in aanraking, maar met
mensen. Die misschien heel verkeerde
ideeën hebben, maar anderzijds blijven
het mensen'

dikke Mercedes
Ook aalmoezenier Raaymakers uu
Vughl besteedt aandacht aan 'de mens'
achter de racist lijdens zijn gv-uren en

' de gesprekken met de JFN'er 'Nel als
in de burgermaatschappij leven ook bin-
nen hel leger racistische ideeën. Er wor-
den hele algemene uitspraken gedaan
vol met vooroordelen, zoals, ze rijden al-

lemaaimet een CMS Mercedes rona en
ze ZIJD aftemaa? ive.-Atoos.' verseft de aal-
moezenier.
'Ik probeer met oe jongens dan tol een
gesprek te komen. Dan vraag ik waarom
ze zulke uitspraken doen Dan Wijken
het incidentele ervaringen te zijn die ie
veralgemeniseren IK draai het om en
taai zien dat Nedeüarsders ook goede
en s'echte kanten hebben Ik probeer
het vooroordeel te doorbreken, maar da'.
gaal niet in één of Wee gesprekken '
Raaymaker s is sinds een haH jaar aal-
moezenier op de lunettenkazeme
Voorheen werkte hij als jongeienpastor
bij een centrum voor jongeren In d-e lijd
heelt hij eens een vragenlijst opgesteld
met zestien stellingen. Op die steengen
kon mei punten worden gereageero. bij-
voorbeeld 1 = volkomen mee eens. 3 =
geen mening; 5 = heiemaai met mee
eens. Aüe stellingen Zijn racistisch ge-
tint, zoals 'Zigeuners zouden bijöe
grens moeten worden teruggestuurd ot
Met Marokkanen weet ie nooit zeker o(
ze niet plotseling ag'essiel zuren wor-
den '
'Die lijst is bedoeld om een gesprek op
gang te krijgen, mei name o'-s e? in ue
groep mensen zitten d>o racistische Uia

lichi Ranyina-:i.-'s too f/t-csM'

»ekXen<j Gal soms ook is Je woel pro-
beren arxio-e töeeen aan te dragen en
hun vooroordelen doorweken Pas ttan
kun je een beetje succes boeken *

tegenstellingen
Voo» de actieven en ande;e teden van
öe VVDM ligt <ia\t anöetj» Dagei<jks
bestuutdcr Fted Oijk daa'ovct Actie-
ven hebben vaak duect met dergelijke
personen te maken en hebtien vaak de
tijd met orn diepgaand 'de mens achter
de ractsl' te zoeken Ternes omdat
öeze mens, h>e' a's soldaat zijnde. zi;n
mede-so'daten of probeert te overtuigen
van zijn ideetn o! hen op een onjuiste

•wijze benaden Vaak gaal oat samen en
grtjOt dat in op tiet üage'ijkse sonaten-
leven
'Wat de actieve we! kan doen is m eer-
ste instantie Oe ernst van oc zaak inzien
hel signaleren en dat hè; dagelijks be-
stuur op de hoogte brengen Dan lipt et
de taak om in'o'matte te'vti'sthaften fiati
d^e one soldaat en aan a:'« anderen Dat
ka'ï dOOt een gesprek gwi discussie
vsant dan werp je to definitieve tegen-
s'.e^'ngen op viaardoo- d.e enp so'daa!
i^et moor luiMpri «n de ar<)t-'en oe-

• Gu/tfo Remery en flené /v'//not'j uit Tilburg

lukt dal op die manier.'
De JFN'or in Vught is in januari opgeko-
men. Al vrij snel kwam hij bij de aalmoe-
zenier terecht. 'Ik merk hier niets van zijn
racistisch denken. We hebben er in het
begin over gepraat, toen heb ik ge-
vraagd hoe hij aan die boekjes k<vam.
Maar sindsdien is hij erg rustig Ik aen's
dat hij wei m de gaten heelt dat hij zijn
eigen ruiten ingooil a!s hij er mee door
gaal.
'Het is belangrij^ om a's geestelijk ver-
ïoiger met groepen m gesprek te blijven
over racisme en extreem-rechts maar
ook over hun maatschappelijke achie-•
grond Je moe' proberen hun ervaringen
als uitgangspunt ie nemen, hoe weerzin-

'Ze kunnen e' op wijzen dat racisme in
onze maatschappijatgewiïzen wordt,
vanuü histo'isch oogpunt en vanuit üe
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens Dat is ongekleurde infor-
matie en dat kun je ass «tctieve prima ge-
b,-uiken. zonde? daadwerkelijk je nek uil
te steken melde pretentie het p-'o&ieem
op te lossen Overigens, gekjtcM natuur-
lijk ook voor de gewone leden
Het feit oa; c'e WOW een Zuio-Afnkes-
tandpunt heeft, in relatie tot deze geva'-
len van racisme, sterkt e'Ke actieve nog
een& extra En het bevestigt nogmaals
dat het zo vreemd me; »s oat juist een
vakbond van oienslpUchtige militairen,
zo n beiangrijk standpunt inneemt'
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'F FASCISME ONDERZOEK KOLLEKTIEF'

ASCISME ZAL
NOOIT STOPPEN'
Oorspronkelijk begonnen als onderzoeksgroep naar knokploegen rondom
kraakpanden, is het Fascisme Onderzoek Kollektiet (FOK) sinds 1960 uitge-
groeid tot een groep die brede research pleegt naar fascistische clubs. Hei
kollekitel heeft inmiddels verschillende brochures met onthullingen gepubli-
ceerd.
Eén van de woordvoerders heet Hans, van wie xijn achternaam er niet toe
doet, 20 vindt hij zelf. Over het JongerenFroni Nederland (JFN) Is hij duide-
lijk: 'Door de Ideeën die ze verspreiden wordt een zodanige haat tegen een
heleboel groepen gecreëerd, dat Ik vind dat ze vervolgd moeten worden.'

Het is nog een heel gedoe om iemand
van hei FOK te pakken te krijgen Via de
redactie van hè! maandblad Afdruk io-
nen de contacten naar de medewerkers
•/an FOK. Je krijgt geen telefoonnum-
mer, maar moet afwachten tot iemand
van hei FOK je belt. Vandaar ook geen
achternamen.
'Natuurlijk is er een reden voor'.zegt
Hans. 'Het heeft te maken met per-
soonlijke veiligheid. Een aantal mensen
waar we mee bezig zijn, zijn geen lie-
verdjes. In het verleden zijn mensen van
ons weieens in elkaar geslagen tijdens
heiwerk.'

Hoe kan je hei JFN hel beste omschrij-
ven?
'Het is minimaal extreem rechts te noe-
rnen. Op het moment ligt er een gerech-
telijke uitspraak van (Je rechtbaik m
Arnhem (Vier leden van het JFN waren
voor de rechter geöeagd vanwege het
verspreiden van een Dubieus pamflet)
Het JFN is vrijgesproken Op grond
daarvan ben ik voorzichtig om ze fascis-
tisch te noemen. Persoonlijk vind ik ze
,wel zo. Ze gebruiken runetekens zoals
'de nalionaal-socialisten in de Tweede
Wereldoorlog en het kellisch kruis Dat
zie je ook veel bij neo-nazigroepen in
het buitenland. Verder is JFN-leider Ste-
ward Mordaunt regelmatig te zien in
heel Europa tijdens neo-nazi manifesta-
ties, waar nij soms ook toespraken
houdt.
De jaarlijkse herdenking van gevallen
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog
in Diksmutde wordt steeds door hen
misbruikt. Ze maken er zo'n beetje nun
eigen fees! van. De Belgische neo-fas-
cistische Voorpost heelt altijd naast het
officiële manifesiatieveid een eigen tent
staan v/aar ze samen met anderen,
waaronder het JFN, hun materiaal verko
pen.

Welke contacten heelt hei JFN nog
meer mei andere extreem-rechtse orga-
nisaties?

Jeugdafdeling
Volksunie claimt
aanslag op
PSP-kantoor

(V*n Mfi onzer v*«t«4g*vir»)
ttet „Nirhorusl Jeugdfronl" «ist

d» v»r»nrwooro>!ljkr*id op «ot
4* bom*tn»i»fl tfs*lop*n öonöê*.
feg op h«t Tllburgic PSP-
kantoor. Een «nonism telefoontje
jmt die Inhoud kwam vrljd ĵ-
•vond binnen bij de i*d*dfc y»n
Iwt N*«uw»bl«d van het Zuiden.

Ornktdeltljk M d« m*0*d*4ing
Oe Tïl-

C« •nonwmt

In |wt
aoak *n d*

„Het buurtend*
»n ook
n Ntt-

W«

• (Nationaal front is rJf voorloper van
JFN).

i Uit: De Nederlandse VotksUnie T9Öl-
i f 986'. een uitga ve van FOK

Tot oktober 1987 was er volop samen-
werking met de Nederlandse Vo'ksUnie
(NVU). De leider Giimmerveen was re-
geimatig bij ecties van net JFN te zien.

In oktober is hij a's voorzitter van de
NVU opgestapt en heeft a»e öanden
met het JFN geDroken.

Verder werken ze nog samen me! rie'
Actielront Naitonaal-Socig'isien (ANS)
Verschillende leden van het ANS zijn
gesignaleerd bij jFN-acties Een van

hen heeft in
rech! gesiaan vanwege fot<tets met ra-
ostische strekking
Oov hebbc-ri ze contact mei (Je weduwe
Ros!-Van Tonrüngen Motlaun! is goed
bevrkend meS hè! mens Rosi Oi ze ook
ccri'.acte:» he&bon met de Centrumoartij
is niet du'dei'jK Wei tope?» er veel lijnen
naar het buiten'and. zoals West-Duits-
land Erigeiar«Jen Bt'gifr
He! ANS is overduideiiJK een neo-na?is-
tiscrie club We hebben beslag gelegd
op circulaires van hen en öaaftri bemerk
je de SA-g&s! waarin mensen moeten
worden opgevoed Het ANS >s heet
openlijk mei haar natio-iaa'-sooaiisti-
sche ideeën Daarmee sloot ze vee!
rfiensen al Hoi JFN is wat vtxjrzicMge'
genvo^den de laatste jaten 2e talen "
zells hurv aiiKeien naKijKen cloor een ad-
vocaat Maar dal maaM hun met mmdC'
gevaarlijk He! JFN en het ANS hebben
uitemde!<|k oozeüoe i

fn welke ma'e kun /e sletten ttsr nel JFN
gevaartijk is?
K'jK, hel zal hen nooit suKKen om es»
staatsgreep te plegen Maaf voo- ac
maatschappij Zijn ze »vei gevaan>)< Door
hun ideeën te verspre oer> wordt eon zo-
danige haat togen een heleboel g'oe-
pen gecreëerd. Oat w vina aai f c ver-
volgd moeten worden D t JF N-afdeung
m Schiedam heelt in het verieden ver-
tc'iiüende bomaansiagon gcf^ecgd i?o
00*-. in Tilburg Mo'daunl zal nooil zeg-
gendal ze dat u't naam van riet JFN
hebben gedaan, maar oe it-oon Kfijgon
we: de theoretische en poiituike ideeën
aangedragen
We weten mot of het JF N. o'oeionae is

, Da«r "lobben ni geen zit.iit op Aiieon
Morciaunt heiï'i Jo ii-dcni'jstB'i Wo heb-
bon weieons ti;^roBeerc! contact mot
hem ie zoeket.',! »aar dat is mislukt

! Wal is vqf/tjfu uitte cte oor f aak van op-
\ extret'in'rectiis?
i Zelfs soC'O'osen komen daar mei uit.
| dus laat s^an dat wij dat precies weten
: Peisooniijk denk ik dat hei samenhangt

met een verminderde welvaart, een stij-
gende werkloosheid en het itoeken naar

' zondebokken.

r dan heö je hei mei name over ra-
cisme
Ja, racisme heelt nauw vc;banrj met na-
zisme Je heb! altijd een s;e! mensen
ÖID denken dal het loondeMijö (m cfo
Tweede Wereldoorlog) beter was. He! is
een politieke stroming d:e nooit gestopt
za! worden. Wil je het stoppen, dan i$
daar zo'n verregaande opleiding en poli-
tieke scholing voor nodig dal ik het on-
verantwoord vind. Dat mag niet gebeu-
ren
Ondanks dat moet je fascisme toch bïij-
ven bsstryden. Wat ce beste mothodo
oaarvoor is. weet ie pas over veertig
iaar
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Bijvoegsel zes

Onderwerp: Ce*truadernecr«te»«

Op zondag 8 november 198? atsstreeka l'uOO uur, verd door per-
Boueel van de brigade Koninklijke marechauaeee te 'a-Oravenhage,
«a motorea van de eactrtegroey v*a d« «taateaecretarie van hst
Hirdsterift van /Defensie van Turkije, voor de duur van ongeveer
30 minuten, voor het hotel dea Indea aan het Lange Voorhout te
'e-Gravenhage, geparkeerd.
Na terugkeer van de eacortegroep4 bleek dat een onbekende ean paa-
iflet met het opachrifti " Handhaving rechtsstaat door krachtig
politie-beleid " op ((& der aotoren had «eergelegd.
Dit pataflet waarnaar ik U kortheidshalve moge verwijzen, is gezien
hafr apachrift uitgegeven doori
Centrumdemocraten



CD
info

telefoon 070-169264

Handhaving
RECHTSSTAAT

door krachtig
POLITIE-BELEID



F*ol itïö

Hel Politiebeleid is ook de dupe van het falende regerings-
beleid. De grote partijen weten geen raad als het om de po-
litie gaat. Met halve voorstellen wordt u verder om de tuin
geleid!!! Agenten mogen alles, behalve krachtdadig optreden
om de rechtsstaat te handhaven. Als het even kan moeten
de dienaren der wet eerst in discussie met overtreders en
criminelen, om uitleg te vragen over misdadig handelen.
Het slappe befeid heeft ten gevolge dat agenten grote rist*
co's lopen bij de uitoefening van hun functie. Dat is de
laatste jaren meermaals gebleken. Agenten moeten soms
hun leven riskeren, terwijl de overheid ze laat vallen.

De Centrumdemocraten vinden dat dit zo niet langer kan.
Het moet afgelopen zijn met de warrige politieke besluit-
vorming van elkaar tegensprekende burgermeesters, minis-
ters en commissarissen der Koningin. Voorop moet staan
dat voor het op orde stellen van zaken in onze samenleving
een goed functionerend politieapparaat de eerste vereiste is.
Een goed gemotiveerd korps H niet te bereiken door da
politiemensen door middel van voortdurende verlagingen var
de salarissen aan dt rand van de bedelstaf te brengen. Ook
vinden de Centrumdemocraten dat slechts nederlandse staats-
burgers in de politie dienst moeten nemen.

Met _
wi l ei e r* hi a l

o r» f, p» =» »~ t. i j

Voorrang aan het politiebeleid ter verbetering van de Rechts-
staat. Dus vergroten van de financiële middelen ter verbe-
tering van de salarissen en arbeidsvoorwaarden van de po-
litie. Hogere strafmaat voor misdadigers. Uitzetten van cri-
minele vreemdelingen.

Grotere bevoegdheden van de agenten op straat. Legitimatie
plicht op straat. Burgermeesters die het politiebeleid niet
aankunnen, moeten als als hoofd van de politie terugtreden.

ir» een
! i !
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Onderwerp

Op dinsdag 9 februari 1988 werd door personeel Koninklijke
marechaussee Rotterdam, een persoon aangehouden terzake onge-
oorloofde afwezigheid c.q. desertie.
Het betreft hier:

geboren te'

wonende tej ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ingedeeld bij de C-ccmpagnie
het 12 Pantserinfartteriebafcaljon, gelegerd in de Oranje-

te Schaarsberg'én.

- 2e. blad -



- 2e blad -

Uit het met hem gevoerde gesprek bleek hét volgende:

Betrokkene is woonachtig bij zijn ouders op voornoemd adres.

Hij beschikt over een eigen kamer met daarin een bar raet veel

flessen en glazen. In die kamer hangt een foto met daarop af-

gebeeld een groepje personen, waarvan drie daarvan de "Hitler-

groet" brengen. Omtrent die foto verklaarde hij dat daarop vrien-

den stonden afgebeeld uit het jongerencentrum "Westervolkshuis",

gelegen aan de Roemer Visscherstraat (Spangen) te Rotterdam.

Hij verklaarde vervolgens lid te zijn van het Jongeren Front

Nederland, waarvoor hij een jaarlijkse kontributie betaalt van

f W,- Hij betaalt deze kontributie kontant aan een voor hem bee-

kend persoon, waarvan hij de naam niet wilde noemen. Hij ver-

klaarde vroeger voor het JFH folders te hebben rond gebracht,

doch dit nu niet meer te doen. Betrokkene is een fanatiek

"Feijenoord-fan" en bezoekt elke wedstrijd van deze voetbal-

club en naar zijn zeggen riiet om naar het voetbal te kijken.

Tot slot verklaarde hij dat meerdere leden van het JFN zich

onder de supporters van Feljenoord bevinden.

Bijzondere kentekenen:

Betrokkene heeft tatouerinpen op de linker^ en rechter boven-

arm, bestaande uit de afbeeldingen van een "roos", .een "buldog",*

de letters "FC Feijenoord" en een vlag van Rotterdam.

0-0-0-0-0-0
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Bronnen:

1. OHDEHWESPi

2. BETROKKEN PERSOON:

3. VOORVAL»

4. ADVIES»

lefl wa! riïet vsri toepassing is

Cl MELDING/RAPPORT ')
OWft 'j if»î ingen van tfn meldii-ia d!g;

B 2

a. Paaflat Jongoren Front Nedorland.
b. Bergen op Zoom,Haart 19BS,

ge
dplnr
wpl/adte»

BovengonoBtacle p«rooon ia op 27 Pebr'88 door de ganp»!
B»Z aangehouden wegens openbare vernielingen»
Ten Burelen ia PV opgemaakt,T^dens het onderzoek ia
naar voren gekomen dat betr in het bezit vas van een
pamflet van het Jongeren Front Hederland.DIt pmaflat
ia in beslag ganoaen en bet r la daarna huleiwaarta ge-
zondan,B«tr volgt de LTS op de Lage Keren ia BoZ,
Betr is niet eerder in aanraking gekomen met de polit
Volgens de ambt.gegevena woont hy bl) zUn oudera.

.
S«e,a t« evalueren met als aug^eotie geaprek m«t
deze jongen via het 1^

bijlag«(n) geeft

M/F) beygt bisten
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1. ONDERWERPi

g. BBTROKKiSN

5.
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RNR

OBJ W R :

DOSSNR

ACTIE .MID/KL-B HB1

INFO :

r^é*!en wat me» yan fcse

Cl MELDING/RAPPORT 1)
geen 'l alwllkinfjon van tin melding diy:

Eval:

a. Pamflet Jongeren Jront Nederland.
b, Hooaendaal,14 Maart 1980,

Stafoie in de funotle van bartedienda in
de oio-bar,

1. Jongeren ?ront Nederland ia een extreme organisatie
2. Sr aljn g«ien oonoroto aanwijzingen welke p&raonon de a

pamfletten habben verspreid.
5. Signalen dia leiden naar de persoon die genoeiffld ia

In punt 2,gaven aanleiding ora e,e.a In Vliaaingen
uit te zoeken.

4» Is het resultaat positief dan verzoekt rapporteur
een gesprek met bovengenoemde persoon»
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Vervolgbiad nr aan bij MELDING/RAPPORT') BKR

OBJEKTNR :

DOSSIERNR:

1. VOORVAL:

°e sld^BB(J^( Vbdpel 104 wmrvarkcie) vond op Woensdag 9 Mrt 1988
twee pamfletten van het Jongeren Front Nederland.
Beide pamfletten (tekst en tekening) lagen op de vtorliohtingatafel
indemansohappenkaniine van het K,G,T. te Roosendaal,

(H|IHpia afkomstig uit Den Haag en hij had al eens eerder zo'n
pamfl?Vgezien.(op zijn Middelbare sohool hadden jongeren op atraat
dergelijke pamfletten verspreid) Omdat lüj de doelstellingen ver-
werpelyk vindt, heeft hy beide pamfletten meegenomen en afgegeven
aan 0-104-.Deze op zijn beurt heeft de pamfletten aan de Vïï off.
gegeven. __ ___

Op Woensdag 9 I*irt 1988 te 08.00 uur lag op het buro van de MTOO van
de atafvzg garage eenzelfde pamflet (tekst) van het Jongeren Front
Nederland,Be aanwezige chauffeurs hadden het aldaar gevonden.Allen
vonden de teka^verwerpelyk en hebben het pamflet op het buro laten
liggen.De KpH^BHJpMTOO) vond om 12.00 uur het bewuste pamflet.
Deze haeft het,na gelezen te hebben, af gegeven aan de VH.Off .Tijdstip
ongeveer 15.30 uur»

2. RESULTAAT ONDERZOEK!
De twee pamfletten die gevonden zijn in de mansohappenkanttoe zyn
qua opsporing BRON niet te aohterhalen.Eenieder kan die pamfletten
stiekum tussen de rest van het voorlichtingsmateriaal gelegd hebben.

Het pamflet in de garage biedt meer perspectief .Er zijn n.l aanwijainger
dat de persoon,die genoemd is in punt 2foontaoten onderhoudt metz.g
Skinhead boya. Hij komt regelmatig to een bar te Vliasingen alwaar
dit soort jongeren zioh pleegt op te houden.Deze BAR staat by de
plaatselijke politie ongunstig bekend,Tussen kleurlingen en deze
Skinheads zijn regelmatig problemen,
De persoon genoemd in punt 2 ziet er qua uiterlijk niet uit als een
Skinhead.Hat ia een nette knul die als barbediende e\jn aaken goed
vervult.Hij heeft wel op Dinsdag 8 Mrt herhal inga les 3 en moeten volgen,
(dit v.w.b ayn rijvaardigheid)

3. G-KCT: De commandant vindt het verwerpelijk en wenat dezs pamfletten absoluut
niet op ayn kazerne.Hij is bang dat er door de media lijnen worden
getrokken tusaen deze organiaatie en het K.C.T.
Voorta wil hij er geen ru^baarheid aan geven.

i) d'jofhülert wal niet van toepassing (P
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INFO :

verz:

verjr:

Ql MELDING/RAPPORT ')
geen.') afwijkingen van tfn melding dig:

Bronnen:! Eval:

1. Onderwerp ; Referte onder nr. B1/.166/88/C d. d. 14 april 1988, in-
houdende het verzoek een onderzoek in te, stellen naar
de vriendenkring van de dpi .
activitetén rechts-extremisme op de Lunetten-kazerne
te Vught. ..

2. Betrokken personen:
a) __ —

geboren te

C)

geboren te
wonende te"
dpi sld,

3. Resultaat onderzoek: Zie Bijlage.̂

de harde kern van het Jongeren Front Nederland (JFN).
-̂ mm̂ is door de bezochte politiekorpsen niét als
lid/sympathisant van het JFN onderkend.

'zijn door de GP-Utrecht nimmer
terzake het lidmaatschap van een extremistische
groepering aangehouden geweest.

- Op 10maart 1988 is door de GP-Utrecht
huiszoeking gedaan op het adres _ _„_____
waarbij niets terzake werd aangetroffënT̂ öp wat
vlugschriften en folders na,

5... Advies:.. Ter info.

U-2 21'mei 1988.

1} uooriialsn wat nlst vsn tc-r.pansins i;

deze M/R bevat .' vu bladen
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RNR

OBJEKTNR :

) DOSSIEHNR:

Onderstaande gegevens oiogen NIET') buiten LAMtD/CI kanalen worden verspreid.

T,a,v. de onder pt 2a genoemde vHRIMVils liet volgende bekend;

Criminele, antecedenten! vernieling in '82-'83 en '86;
openlijke' geweldpleging in '83;
rnishandeling in '84 en
verzet in'87.

Politieke antecedenten: lid van het JFN.

T.a.v. de onder pt 2c genoemd

.a.v, de onder pt 2b genoemd

zijn geen antecedenten,

is het volgende bekend-

Criminele antecedenten! opiumwetovertreding in '84;
militair strafrecht in '84;
artikel 184 Strafrecht in '84;
Titel 16 Strafrecht in'84;
art., 285 en 141 Strafrecht in '88 en
mishandeling in '86.

Politieke antecedenten: lid van het JFN.

is in 1987 door de spoorwegpolitie aangehouden n.a.v. het doen
van discriminerende uitlatingen en gebaren in de nazistische, sfeer.
In fouillering werd op hem een lidmaatschapskaart en folders van
het

/werd op 26 september 1987 in België (Antwerpen) aangehouden
i.v.m. een tegendemonstratie tegen een optocht van het anti-
fascistische front aldaar.

N.a,v...acties .ten opzichte van linkse groeperingen is door de GP-
;recht óp 10 maart 1988 een invalt gedaan op het adres

^̂  _^_, zijnde een verzamelpunt van het JFN. Hierbij; werd
ije.t:-aangetroffen. Tijdens'een huiszoeking werd geen zwaar.. .

beTas.terid materiaal aangetroffen*met uitzondering van de gebruikelijke
neö-riazistische lectuur. . ,:
Aanhoudingen werden in ieder geval niet verricht. , ' - ' • - , • • • •
De GP-Ütrecht omschreef' genoemd adres 'als een rechts braoinestv.
Overigens heeft^J^van 2/)-ïï-'87 tot 11-6-'87 pp dat adres gewoond.

Het huidige adres var̂ M̂, zijnde^
a-^sociale woonwagenbuurt. Een staatje binnen

is één
ie staat.

De bar ̂miBBp is gevestigd te Hilversum op het adres (
•mi Er kohien overigens ook niet rechts-denkenden.

NaarNaar verdere gegevens is door rapporteur vooralsnog niet gevraagd.

1) doöfhafgn wat me! van ioöpassïng is.
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Onderwerp; -rechte extreemisme

Betrokken persoon:
wpl/adres<

3. Voorval;

kis een jeugdhonk- Waar
3e door hen gewardeerde

Zie overige voorstukken
Antwoord aan plv C 450 Cidet; clubhuis^
veel "hard rockers" bijeen komen om vooral
muziek te luisteren.
Uit de naaste omgeving-komen individuelen en groepen, met .dezelfde voor-
keur voor deze muziek. Zo ook komen uit Utrecht groepen die dit "honk"
bezoeken. Onder de groep uit Utrecht bevind^zich eentiHBB waarover betr.

een eerder stadium van het odz heeft gesproken en aan heeft gegeven
réchts-extremistische lectuur te hebben ontvangen om te verspreiden.
De gernpoUt. heeft enige tijd geleden (-̂  2 a 3 randn) een inval gedaan bij
de ze VHP waarbij lectuur is aangetroffen en in beslag genomen die rechts
extreem van inhoud was. _
De groep "hard rockers" uitUt. zijn geen vaste bezoekers van̂ ^MHd>
Zij worden gedoogd, omdat ̂Mfc al sedert lange tijd in Hilversum en m.n.Yin

honk jffjltf} komt.
is een besloten club waar naar schattig ongeveer 200 a 250

jeugdigen lid van zijn. Het karakter van^jjjjjjffk is niet het verspreiden
van rechts extremisme, doef^eerder het luisteren naar muziek.
Dat,er onder, de groep diö:'̂ (J(((̂ bezóekën.rechts extremisten aanwezig zijn
berust op toeval en omdat dez.e mensen qua out~fit en mij. opstelling ,
niet botsen. , •

S l

Beschouwing/Conclusie:
Niet relevant in het- kader van de vraagstelling en dit deel van het odz.

5. Adyie/si
Antwoord op vraagstelling omtrent<|
lopende odz.

deelgegeven opnemen inhet

1) doorhalen wat nfal Van lo'ëpassing ia varvoigbladjen) 1

zg M/R bevat .,.'.'2.'!
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JONGEREN FRONT NEDERLAND

^:o VFII.

Codénr
Verspreiding pamfletten.

Zaanstad (Zaandam), d.d. .11 oktober 1988, omstreeks
04.00 uui-. -•—-:

2. BETROKKEN PERSONEN/VOERTUIGEN!:

i t;

Dpi Sld

Elco: 1659.

v/onende ti

vrerkzaam bij A28 IBC 2e pel

wonende

d.

e. Personenauto, merk Datsun, kleur rood, kenteke

steld van persoon genoemd onder 2c.

wonende te

op naam ge-

I) cfoorhsfen teef nis! van fcepaESins (s

geen,

bijvoegsels s drie stuks
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3. VOORVAL;

Op datum/tijdstip voornoemd werden personer, onder 2a t/R 2c! door de ge-

meentepolitie te Zaanstad aangehouden. Bedoelde personen bleken in liet be-

zit van pamfletten betrekking hebbende op 'hel blanke rns1 on 'buitenlan-

ders'. Dergelijke pamfletten werden ook aangetroffen onder ruLtenwiasiürs

van aldaar in de omgeving geparkeerd staande personenauto's, alsmede in de

brievenbussen van woningen.

Voor de inhoud van de pamfletten: Etc bijvoegsels.

Voorts werden in het voertuig, genoemd onder 2e» een spultbus'CiJ'-gaB'en een

wapenstok aangetroffen, welke vermoedelijk eigendonï aijn van persoon onder

2c.

4. RESULTAAT OHDËRZOEK i

Door de gemeentepolitie Zaanstad werd een onderzoek ingesteld, waarbij

bleek, dat. persoon onder 2a in het bezit v;as van een militair paspoort.

( Zie bijvoegsel).

Man persoon onder 2d is bekend, dat hij op 30 aeptenber 1<?88 door de ge-

meentepolitie te Alkmaar is aangehouden, ter sake mishandeling. ! gebruik

spuitbus 'CS' gas tegen personen ).

5. BEaCHOUWIKG/COHCLüSI_E;

Gezien de inhoud van bedoelde pamfletten lijkt het op voorhand niet waar-

schijnlijk, dat persoon onder 2a zich aan een misdrijf heeft schuldig ge-

maakt.

i) doorhalen wat r.isi van toepassing is

os-.
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WIJ VILLEN

een gevoel voor rassenbewuatjijn en nationaliarao kweken onder
jongeren. Deze zaken worden ons onthouden door een gedvongim
programma van integratie en raultiracialisrae in ons land, al-
waar men het doet voorkomen alsof blanke trota smerig en vor-•
keerd is.

WIJ VILLEN

een einde aan iramigratie.

WIJ WILLEN

dat alle niet-Europeanen naar hun landen van herkomat vorden
teruggestuurd.

WIJ WILLEN

in een maatschappij leven die verschoond blijft van drugs-
handelaars, krakers, verkrachters, pedofielen, multiracia-
listen, progressieve en liberale leraron en alle andere oub-
vereieve rotzooi die zich in toenemende mate voortplant.
Als het blanke ras in Europa in de minderheid raakt, dan zal
ons werelddeel gsotort vorden in een situatie van toenemende
degeneratie.

WIJ WILLEN

onae eigen lotsbestemming bepalen. Dit geldt voor Nederland,
Europa en alle andere blanke landen ter wereld.

WIJL. VERWERPEN-i '• "̂̂

commühisme, liberalisme, socialisme, chriotondemocratie, zio-
nisme en alle andere vormen van anti-blanke onderdrukking.

WIJ WILLEN

een volk dat respect kan opbrengen voor do watten van do
natuur. Op scholen moet respect worden bijgebracht voor
de culturele waarden en verrichtingen van onze blanke
voorouders,

WIJ EISEN

dat'blanke:nationalisten niet meer in hun eigan land wordon
vervolgd, vanwege-}iu:n mening over buitenlandera.

WIJ WILi'jSN

White Power voor Kederland en Europa»

TOCHT VOOR EKN BUK'KE EK VRIJE TOEKOMST!

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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PLEEGT HET BLANKE RAS ZELFMOORD?

Als onze voorouders naar de2a aarde zouden kunnen terugkeren oa de hedendaagse
situatie te observeren, dan zouden zij slechts tot £ên conclusie komen:
het blanke ras schijnt overal ter wereld vaat besloten te aijn om zelfnoord 'te
plegen.
In bijna alle traditionele blanke landen, inclusief Nederland, zijn regeringen
verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen welko onvermijdelijk zullen
resulteren - indien zij slagen - in de totale ondergang van onoo Europese be-
schaving.
In alle blanke landen worden kinderrijke gezinnen ontraden met alle consequenties
vandien. Het resultaat ia een steeds toenemende vergrijzing van de bevolking, Het
eindresultaat ia, net zoals met de dinosaurus geachiedde:
HET BLANKE RAS ZAL GEDOEMD ZIJN UIT TE STERVEN.
Voordat het aover koat aal er een ontoelaatbare druk komen te rusten op de
schouders van jongeren die sullen moeten zorgen voor een steeds groter wordende
vergrijzende massa. Ondertussen oohijnen de volken in de Derde Wereld weinig
boodschap te hebben aan geboortenbeperking» Kun bevolkingen groeien onrustbarend
in aantal, ongeacht of het Afrika, Azië of Latijns Anerika betreft.

Terwijl dit allemaal geschiedt laat Nederland, samen met andere Kuropene landen,
de deuren op een krankzinnige vijze wagenwijd open staan voor de volken v&n de
uitpuilende Derde Wereldlanden, Om de waanzin nog completer to maken sturen
Europese landen gigantische hoeveelheden geld en goederen nanr ontwikkelingslanden
om de aldaar wonende volken te helpen bij do door hen zelf veroorzaakte problemen
aoals armoede» ziekte en ondervoeding. Deze hulp resulteert slechts in nog mösr
mensen die gevoed dienen te worden. J)e waanzin waartoe deze politiek in hot Wee ten
heeft geleid, kent zijn gelijke niet in de geaehiodenis.

Waarom vinden deze ontwikkelingen plaats?
Sommigen sullen beweren dat wij deel uitmaken van een universeel geheel eondor
onderscheid naar ras of kleur en daarom hoort naastenliefde vooral niet thuiji
te geschieden maar over de göhele wereld. H*t is een betreurenswaardige zaak
dat alleen het blanke ras bang ia on de wil raint om voor zijn eigen belangen
op te komen.
Wij aijn begaan met het welzijn van alle volken, behalve het onze, Hol&ao zijn
alle politieke partijen in Nederland voorstanders van eon aultiracittlo aamonioving,
Zij werken allemaal indirect mee aan de ondergang van het blanke r«a door het
stilzwijgen te bewaren over de verontrustende terugloop van het aantal blanke
geboorten. Over de gehele wereld groeit do bevolking in laat en tal. In vele
landen gaat dat zo snel dat zij hun aantallen iedere twee decennia 'erdubbelen,
Daar deze ontwikkelingslanden hun overtollige bevolking geen men&waardig bestaan
kunnen verschaffen, sullen de weeterae landen in toenemende mate ovorati-oomd
blijven worden door vreemde volken.
Het tijdstip is aangebroken dat alle blanken voor hun lijfsbehoud zullen mootan
strijden. Het raomant ia gekomen dat wij niet neer toegeven aan raciale zelfmoord
en eens aan ons eigen soort gaan denken en voorrang ffeven.
Dit betekent: OPKOMEN VOOR ONZE EIGEN NEDERLANDSE BEVOLKING!

JONGEREN FRONT NEDERLAND


