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1. IKO-TAF-ïoe demonstratie
01-09-1993 £0,00-21*10 uur,
2, Aantal actieve floelnotneratlé personen
af d» Dex*r%t/Antwerpen \r, o( hun voor'zitt
-teïene eon aantal loden YOORFOST aftï,Cudc i n'bosoh w.o» hun Voora»

3,von.ö Taptoe n3TtvoerTnG v.tn 1 oopt»
A-tribuna not ka« 4 fi&lgisoh« gaston*
kentekens auto's loden Belg, VCQRPO^T f
kl,ii«CToen ir

goteot<sn op do

Omstreeks 20,00 uur waronT6 Bolgische-Voorpost lodon aanwosig "bij
de toegang tot het Taptoc-terre.ln.Al'JftaJ* vordon aan do teioekers
pamfletten uitgeroiltt(?io bijl'i^<j)»l)o Voorpoct-lcden stotulen vorder
met oer. spandoek mst opBcïirift' 1 a'APTOB JA,VOORPOST "Alloe verliep
zonder probleren»0ü 21»10uur vci'tïok do proóp naar do
tiinnenstad'.lJQse pro^taptoe dosao had geen ooj^ra-jdonio
Tevens verfl waargenoisen da-fc VOD3iïvOST-'lidlT^mK^iit
•irie personen na"bij da ingang v.h.faptoe-terreln wachtte, op T Belg,
pcrsjdie omstrseks 20«00 uur per buo aankwaiaen bij de ingftttg.Daarna
•V*s»*s«44s*ft-ja«^L-i3«aï*iaan_rLaaK_^^
voorstell- ing bij op~"<nr":b;&i'bvii
l id»ifJtaieriix6fn!6ti/snto«B6ssir*9is

ver.-olgbtaalen;
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Breda, l september S933»

Werd hot navolgende nn.n hot bureau kennis g
To Antwerpen waren door VOORPOST pamfletten varopreid mot oen
oproep voor een aktio op 1 september 1903^0 houden in
Oj? de pamfletten kvajn de navolganda informatie voor*
a. vertrok mot autobus vanaf de^liHHM^fce Antwerpen*
b» doel vrsïï do 1*0 ifl 'Iclorlandi
o, aktiedoel onbekend.
d, aktiedoel wordt pao bekend gemaakt itt do autobus,
de bua aan het rijden ia.
e» vertrek to Antwerpen zal omstreeks £fl*00 uur sijn* ,
i.'» do reisdutir aou ongavijer J kwcartior tot 1 uur duron»
U» na do relo sou in Nederland eon korte aktiö govowrd worden
waar en op welke wijso aktie gevoerd cal worden la niet
bokond»
h, bedoeling ia dat autobuo ornatrooko 22.00—33*00 uur voor
terug is In .Uwerpen»
l, aantal doelnenera ten hoogate 50 man.
tllet uitgesloten noot worden geacht, het dool van doao aktio
kan zijn Breda, in verband met de taptoo alhier*
Vermoedelijk zal hot gaan om pro-taptoo detaonatratlo»

;*^,

A:
POB

JA H!
JA !H

TAPKJE
TAPTOB

JA !!I
JA U I

ÏAPTOE
fAPTOB

JAl II
JA!! l

ÏAWOB jij 11
IAPTOB JAH l

duizenden Nederlanders dj.t wensen,
Gewoon een Xwestie van iedereen vrij te laten van" dia -uusiftk' ta
genieten , d&hi;) graag hoort.
O* die imwsielc nix ven militaire of anders origine ifl| do o t «r
toe. Bit is «uur een Jweatie van vrtLJe keu» e.
^
betekent .*.:afwl j een- von oen rnuaielmiting. Kan
atan.na^r een verbod op een 'andere soort*
'x
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beteient dat .vde .niet van nw«iek houdtt .

ea.
Yrijhei<ï\otekent dat \7ie wel van taptoe houdt, deaa keu*
M.«t*t .

B«ggen>duizenden H ederlander s net Voor noot tTAPIOS JA t
Kaak er een Ned^a^Londse traditie veui*
B«n HeelnQderlGndee tra4itia in de ceeat von Willen van
1BSEDA
DIBST
- OaAUGE
- DILLEMBITRO :
ÖHSffiBftB BREDA „ BOB 20 VÖÖRÏ 4.! !
VOOR

"VOOR DE
VOOR DB
VOOR ORAHJB

45
3100 Se«m
flaondarea

Neder laad t ï"oett>Uö t€>9

f/.tyy
/

NATIONAAL JEUGD FRONT
Postbus?ïsaKr_Den Haag.

JEUGDORGANISATIE
VAN DE
NEDERLANDSE VOLKS.UNJE

VOLKSGENOTEN,
H HUIi.HAARO.VOlK t.
<bb<«? OWWAAM OAN ! V 60» Hit IE t»*.! Il'
D« Hunftgt '•{•ring h»ll Wn»»l,jV K>l hrtee!<f* „pu.iuirinicit- I«H n.«l
M J.F. t

|,jn «r (F*f| & ^ , f

tfF<ACA

0«i» NJf. «i-nm.f.J.'i
*0n^n

dal «f nef

( *n9«ftn

tfl*lrf»)t

l!«4

«Al*

tullrn h.«•*,.!,<'• .1*

oger.ni

«» O' »Vf Jf • [-«-rfi»

k c r t i d l^n , « t c K r^tl dcKa^nt

•«*

l.«] IA

W.

t*

W„ K..

. Wr ivi!<« ktl ln«f,q> IfNK^E Gf.S'U'S, «e ORUGOEAlflS . «t

(«l

li,n ' Df

H Jf. (••n

,» .«tl HAPOt HANO. w
On, mollo

„VOiHSV'J*HDEH UIT Mtl Hf OE&IAKDS< S t R A A t O E f l O

ni.i!n(|-

O«k u k*«l u- il.lnl,. b.,(iro9»-> : STEUM Df H[Of«lANDS£ %OHCS.UNl£ £ W > ( E f
,'ÉL'GO fflONI

Dei- d. lracr>«1. i-aar óoï

llnantlul ( G"« IfltflfiMIt In.

Si -(M. Jij WVU Amilt/^om ) Slfun J« NVU . 0« MVU >f iltg<n»gar<J,g|

t(i

rf.f

BIANKC ^«»

1.ANG LSVf

01 Gt»MAAHS£ VOLKtftEN VA.N ÏUROfA !
NJF AW.Amil>id>«m -

eic-i'c-r.kef-Jt ;nl.ciis.jii<ir& KVU t r. MJf ; HVU.'

,
-

NEDERLANDSE VQLKS.UNIE
Inlichtingen: Postbus

! _'s Gravenhage.

NATIONAAL JEUGD FRONT
Inlichtingen: Postbus

:_'s Gravenhage.

Maandelijkse Publicatie
voor
VolKsnationalistiseh Nederland

L, , "

VOLKSGENOTEN,^
Op 9 moar*1979 deed de Hoge Rood de uitspraak do» on« partij NIET LANGER VERBODEN i» ! M
De voortdurende smerige helie» van ünkie en joodse tijd»>.m«l als doel de eliminatie van de NVU
hebben dui uiteindelijk loeK geen resultaat gehad. Öeie beslissing vun d* Hoge Road i» voor Volle»,
nationalistisch NEOERLAMD een grootte overwinning! Oe TOEKOMST il. nu méér don ooit. aan ent.
Wij hebben van een jarenlange strijd veel geleerd. We kennen nu onze vijanden ; de qluiperigi> ÜrtV»
se broodschrijvers ; hun gsüjkdenkïr.de vriendjes in d* Tweede Korner ; de Ziönitfticrie opporlunii^
len die door miibcuik Ie milten von de grootste leugen van deie eeuw ( de k-qcnde van de ics
miljoen) proberen ons Voilt een colleelieT icKÜTdgevbel Ie bciorgen.We Vc(in."i ie nu ; dn dappp»
re „ verzetsstrijders " dir hun moorden ('achten te verdoezelen door beschuldigend (e wiji*n op de
mannen die aan hel OoiHronf pal sfcnden voor hun ideolen. We kennen nu de lalfe muthodc!
waarmee ome tegenstanders proberen onxe partij te ondermijnen. In de (dekomsl lullon we ons
eehler door bovengenoemde Vollelvijondige etemenlen niet meer monddood loten maken !
VANAF NU ZULLEN CE ROLLEN WORDEN OMGEDRAAID ! Nu zullen W'J on«e vijanden loten
werken dat men rekening me! -inj dient te houden. De NVU ial noodgedwongen overgaan opeen
hardere politiek* lijn !
Het bette deel van de Nederlandie jeugd is momcnlecl beiig ïich Ie groeperen in speciale W»
mafiiM.D«re N'J F-commando's ( gchcrJe en van he.1 Volkinationolisme oveiluigd* jonQe^tn ) Ire,
den binnenkort UIT hel de{eniief. On»c tegenstanders zullen op gepaste wijze :an hun arbeid
worden herinnerd ! En de bestraffing van de rode gangsters en de on.arische profiteurs ( en de
„ ht-ldhafligö" leden wan de terrorislengroep Joodï« Defensie(') Liga ) iol NIET ZACHTZINNIG lijn.
He! ii tijd dal de Nederlandse straten worden GEZUIVERD van Volktvijandlg, ongedierte (
W'J ZULLEN OAARfï'J HET GOEDE VOORBEELD GEVEN !!!!

STEUN ONS IN ONZE

STR'JD ! Wordt lid van de NVU al tteun ons financieel (Giro

t.rt.*. Stichling NVU. Aftvterdam.} Teleforsiiehe inlichtingen :

'S Gcaweniiüge,Oktober

Van on/e verslaggevers
DEN nAAGf-VMÏnfstw De
Ctiitcr (justitie) heeft hoofdofflter van justitie mr. O. II. C. van
rijken gevraagd een ««mbtebetrht" op te stellen cv«f de tl}cphotml van IK t oca-nazktlchc National* •icugo'lront tacrdag in de bositn bij Soest,
J>e minister wil precies weten
.<?(* het Jcugdfrqnt.ls öpgetre•en, wat or is gezegd 'en *-elke
;onciusie$ daaruit kunnen worèn getrokken., • ' - ••
ebörieht kan. worden
„.^...Jr «n nader vcrvolgtï,derzoclt; «I een gerechtelijk <
öorondcrzoek op yerzack van ï
.ét ministerie, -„gerst moet de i
LóofdoffItler van justltlc'de po- ;
i.liofunrtionartsïcn, die de £ij- :
crnkomst hebben bijgewoond,
loren, nldu» hot ministerie.
WIJ kunnen ni?t afgaan op loujrvnK'agenindoitrant"
i
Commissaris' vnn potiHc 3- '
»' in Soest heeft gisteren j
parnenorns
bijwoonden, ovcru-ogcn een '
KWs-verbaal op -tf maken,
We honden de zaak niet rond
rjjgen. Wc hebben

slechts Harden van de toespta*
ken kunnen opvang*", en 'hóe
moei je die plaatsen? We werden steeds gcsUjord door het fx*
lul J van een vliegtuigje dat
overvloog. Voordat wc verder
kunnen, »no«ten er m*ns*n aangifte kcmt-n doen wegens betedieing en dlscriminalie. Dan pas
toinnt-n wc aan het werk", aldus
'••

ïRrit\;ff^^
••'

^M.:::^^
''

Op pa g. 3:
Interview met mr. 1. A.
Diepenhorst.

mm
' • :

Voleens burfcmrtsltr J. Corv«r-van Haatton had !)(« nltt to
ver boeven komen alt dr gemeenteraad van Soest voris jaar
de algemene politicterordcnini;
nirt had cfwijjlgd. Toen nou
moesten demonstranten toestemmiog vragen vóór acties, nu
hoeven »1J alleen 4S uur van tt
voren de politie op de hoogte (r
tlelirn.
„Ik heb de raad indertijd Gewaarschuwd wat er kon gcbreu •
renais zij dé ïaak wljiigdcn",
aldus wevrouw Corver. „Persoonlijk vind ik het handiger
ten veri^innlhg of te geven. Dan
kun Je een of andere club nog
«ms plagen door bijvoorbeeld i
de statuu-n .rp •ie vragen l)st> J
kans is rr,o nu ontnomen, ledere ;.'
groepering hepfl sinds die lijd c
de mogelijkheid in ome Ét 1 ')
meente te komen demonstrc-;
ren", aldus de burgemeester.

Volgens fcrt mtnislerli" van
hi:bbcr. s-Vü^i 'il^C 1 ECisscn m l'n-t verleden to<
stra(vcfvoli;ins wegens racisme
K.-Ieid: tegen voorzitter ( ï l i m - ,
ri'ietveen van (Ie Vo'.ksu:iif. en
U ren ttn grt*[> ilie in Srhicdam
racislischt: pamfletten tiad vtrspreiil.
l>o aankondifiing van liet Nationale Jf'Uj;dlronl om !f<'tlingen van «cholen te bestoken niet
hun luizen is vooraUnoR niït
sUafbaur ..Dat moeten ïi) i oisl
d<x.-n", aldus hM m

'<••'
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I -een rechter**

i
!

doorKARSLBAGUN
AMSTERDAM - Mr, t A. Diepen-,
horst, hoogleraar algemene. staaiïkcr
ii a j) de Vrije Vaivcnitcit te Amsterdam
m vroeger vooral bcfcendoni^ljs rechts
vour mij, voor u links" op de 'televisie,
'zoekt een pagina uit onze krant van gisteren a f naar het'versJag over een vergadering V&n h/ct Wallonw»' r».«~^f—-«
„Ha, daar staat hst, ja ik ben niet 20
Koecl in wat links en rechts is,".veert hij
op.
IUn J«-.ii bij «va uitspraak v»n Frtfr DviMrrtiat.voor/iKcr van tirt Nationaal Jfuj;rt/ront. zntirrdag
op <•<•!> vftRatlerinx van hè» Front In Horst f-rdann:
„Wij kuimon nlol tolereren.
„Als u ploUcÜns zondnr oorJ:ii Ni-iierlanders in krotwtuUn»'Kt,
ct.jt h i j
4cïï K'vc.-n, U'rwjjl Surinamer^ zaak vun iemand
dan is liul rnis. Als
<'enf.jivinswonme.en krijfjen zon- <frt schurk is, iemand
denkt, dut
diT d»! /Jj <'f ern zwarte poot u ochtur vandiiif;wn
hij
cement'
fwrft ni-düun.
vuor uit steken. Hetzelfde i;<"ldï tlo
zaak ^i'Ilest heoH en roRt dal
voor ccle. ïwarie on andere hij
<*wi vyisanrd is, d.Tn wt«rdt
bruint' wrhooKTï.,"
DipfU'hfiarst kijkt geschokt Ju-t a) v-cel mOTÜiikpr. Mon kau
np: „Ja, dat is op de firrns van dal (Jüa U' j'^-dcf ïrouw en in
he( algcrnfcn bcJang zefigi-n."
«•:it man en njct mus. J'jkt mij."

Hoever kun je in -Nederland
.«aan met bcIcdfginEenT
i Diepenhorst: „Het'is- zo, rfat
l als wij de zaak opeen rijtje zet! ten, wij kunnen stcjlén: u mag
, wn ander höicmaai niet beledl-•

Zou liet .\"a(Jonjal Jcugdfront daar ook een beroep op
kunnefi doen. In het cevai
dat hel front en zijn voorzfttrrDulsicrïidf wegens discriminerende
beledigingen
worden gcvojffö?
Diepenhorst; „Nou',, de .iitl

-

Moeüijk.

O Uit onze krant
vaa gisteren

rnst
mr.!. A,
Diepenhorst

.Niet gehoord

'een';*""

.

.-

Diepenhorst: „J,-j. maar
vv;is ofifc .maar <>f> één purj
n ik mij vaap; t<- herinner
Dat lag tiwn <jl int1!:! ïBö.li!i
hw wrwerptrfijk GUmrtK ree;
uitspraken toen oiïk ai

.

I3ir8t»I«'n( dat, dat jft'ïn s-i
(Ierland in Svilv heeï %-eï kut
f,s;tn met
•Uieponhorst: ..Je kunü'ftel
maai niet ver .s;:ian rncf, belet
sinten. Maas- ols je het sïgf.
Cfn , bepaalde situaus;.: yani
KoudinK tot h"t d«>l staan. Daar
„Want kijft, een scheldwoord die afj;oficrij vinden. Dat is
een eisen O"/i"rti!Ïging en dal,,
houdt i'i-n ri'rhtcr rekening met' "wft "i ^rschillend.; hrln B eii Keocrloofd terwijl de kathuliehet algemeen botang" dan VSOF
De u'i'l .sproekt van het „belt'di- ouk tt(W con verschjüende beliet dus. heo! moeilijk, Aan f
ken
dat
als
boJi-digcnd
ktinm-n
fii-n v;in OIMI vü|!(S(;ro(.'p" en tekcms. K,J de c*n a)u ,.en b^.
andere kan i, is dit ooi: wo! .xvei
ervaren.
2üdi'ü
Ï.T
!>i
j
een
beüurdaarbij ;;aat hei dus duidi'lijk ,r J3^ w«-n3 als oen jjrove bele- delinj; i>en argumentatie wordt
SfX.rd: hét iiioiut1 v;;r! een ,^rft
»rn tx;k'dit:*>nde ojjmerksnpen .' Qigmi: overfco.-uon, [prwijl (te gL'seven wordt het Rewoon heel
verrlraagwiamhfid is das lies e<
i.f,'iT (^lr,'n^j-^-> n'«— -'••- — ; andei- hftzrifdv woord dagelijks
moeilijk
vour
de
rcehior."
sroi'i? vrijheid l;iat. Et-n g'o'
hi'i') volk ..^ujim. u»- fc-rwpr- i' vele mak-n fc, de mond n4mt
.bcpr'rkiug van die grole vrijhei
nn^ (hi-1 NJF. red.) zou dan bij- l- z»nö«.r dat BTOTC beiekcnheTk'tdt v,-eer t(*t ont
voorbccJd wcvr kunnen zeisen; a»u ..vordt sshcchl. En vir de
u-ij ht-bbcn niet hi't hcJe voik op
rochf-r
moe:
dan
maar
bewezen
De
politie
in
Socsï
is
lait-r.
die
iuitlalinijss.;ys
het nog maar cicchts enkele Su- - worden dat «n-woord ook «fa
ciag niet iot actie overf;<;gaan
het Wa£ioaaa!-Jeuadfront'ïii!a
rmamcrs."
'
cmöpt rsj niet goed feon ho- . -;,<lsl:jke zi
^^«««tolE heeft gc*»ru
• ren wa( er iverd aeze^tl.... .;
^deTra^"'^^'^'^"^"
u.rassT.'«3
' Diepenhorst: „Dat raaaltt tiet '
f „«"Kljk-mcn &isu wn'maal vo|- natuurliik
boven
de
'
toestand
*'& -.i
veel moeilijker, .terIfet Hgi, kortom, uitcrsl
achter het ij::cron
°
wet vrii om ïj i n mening
wjji ijet in dit soort zaken toch
moeilijk voor een rceötcr?
tf S
ov-er rassen
en religies hrwggen
'
i.ra
a! zo raoejjijk iigt met tiet faonen •be.girinefi .of :.
Dlepenhotst: „Dai .klopt. Er J-^ han.zich.daaJovcr nu «".'
wijsciateriaal."
'
--X,„
,,
-fin„;«»-";'- '
iecforpen.. -.gearresteerd^Was.''-!!
^•Jrt^rf.
nusprij
*
!ïd
Jfitfeien.
Be'' -^ feitsl^-ant'illuri™n bij:héb Ikjvêr tïiïsbriiiS: v.yh'ié sub'
• gelijkheden San
^ 'Sfh^f',d ^ «^Wöen
l^o^fef^kerss
ze^en. datin5jde
.-•hei(t , o ' J
•vWizitte^ Glimtncri-é

