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1,a, Mogslyk^onbstrouwba^r dienstplichtig personeel,
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Dpi.gegevens niot bekendf betr KOU vel de Nederlandse Nationaliteit
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Set>! ^•••IP^PiliBP verh.dpl: GD dpl.nr. :055.
Betr is van Li.84-2? is opgekomen by het ÖCC en geplaatst
bij B-eak.105 Verk.bat. te Zeven(BRI)) in de functie van
boordschutter M11J5 betr heeft nog een moto-bestemming.
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Personen genoemd onder punt 2 ziin allen dd.13-4-1985 te Breda
aangehouden v/egena het verspreiden van pamfletten met fascistische
strekking? deae pamfletten zjjn van het Jongeren Front Nederland,
(Zie bylage 1 ;U reeds toegezonden dd,17-4-85» en bijlage 2).
Personen genoemd onder punt 2.b;2.c?2.ej en 2.g zyn dd.^f-S—1985
te Rotterdam aangehouden ta, axt.1?7 B WvSj genoemde personen
verspreidden aldaar JPN-pawfle-tten en eiat/fen eerherstel voor
oud WSB~lelder An^on MUSS5KT.(Zie bijlage 5; U reeds toegezonden
dd.5-6-1985).
Persoon genoemd onder punt 2.h was tot lijsttrekker gekozen van
de Centrumpjirty tbv. Gem.raadsverkiezingen, betr is echter door ;
de parttj uit het afdelingsbestuur vert'/ijderd. Betr KOU er "te
;
extreem rechtse ideeën" op na houden. (Zie bylage 4 en 5)
Ondanks het feit dat alle pei-sonen genoemd onder punt 2 daadwei'kelyk
actief zijn voor het JPN is tot op heden alleen de persoon genoemd
onder punt 2.b. gesignaleerd.
Uit daz. bij U opgevraagde dpi.geg's blijkt dat meerdere personen
een verh, dpi, hebben.
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5.a. Te baaien of meerdere personen voor signalering in aanmerking
komen,
b. Personen genoemd in bijlage 3 (niet vermeld op M/H) controleren
op verh.dpl., en indien van toepassing te bezien of ze voor
signalering in aanmerking komen,
o. Ter info en docvanentatie»
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l ''racistisch,*--,
pamflet '.
' -Van een onzer verslappetwrs'1
• • ' '.
BREDAi- De CDA-fraclle In
i' do Bredase .' . gemeenteraad
i' maakt zich zorgen over do
. j verspreiding In ürtda van een
l pamflet vnn een zich Jongeren
Front; Nederland t npomendc
beweging, Hel pamflet is enige
tijd geleden al voor het eerst
in Breda opgedoken en wordt
.volgens, het C0A nu (ttus)
weer verspreid.
Het QDA meent dat het
om een 'schrijven met een rncistische en . discriniinercnde
strekking, welke buitengewoon kwetsend ts voor In het
bijzonder de buitenlanders Jn
onze gemeenschop', De fractie
vraagt het college van B en W
of dat bereid is 'mei alle haar
ten dienste staande middelen
de verspreiding vnn deze en
eventuele vergelijkbare pamfletten tegen te gaan', .
• Hetzelfde paraflet Is onlangs
tot ongenoegen van een nantal
toeschouwers in grote hoer
veelheden
ncergedwarreld
van de tribunes vu n het FC
Den Haog-statüon. tijdens de
eerste .wedstrijd van de nacompetiue in de eerste divisie,
De Haagse ploeg speelde toon
op eigen bodem tegen RKC.
Het Jongeren Front .Neder-*
land heeft volgens het pnmflet
ook oen postbus in Dcrr Hang.
l..

4tL

V\'

J76777
In. centrum Breda. .'.<'

Neo-fascisten')
aangehouden^

Aanj CLaS/SV tav Bl-2
Zie bijgevoegd

.BREDA - Naar p*« gitlerw l»'-;
bekend geworden, heeft de po-J....-,
Hlle afgelopen weekeinde acht,personen aangehouden die La^
het BrwJase stadscentrum be-p.-..'
lig waren met het uitdelen"-'
van pamfletten met ten tas-* •'. •%, J'
cUtttchc strekking, .-,.. . ... . , , • ,
In het pamflet wordt prop»»''-1'
ganda gemaakt voor NSB-lel-^;der Musscrt, wiens 'eerherstel'j-*
werd verlangd. Het achttal>wbleek ook nog Illegaal In,het;;.,
bezit van wapens,
>,
*•'>'•De geheel in het Zwart''
stoken groep heeft de pamflét^v
ten zaterdagmiddag op diverse f ••/>
ten
plaatsen in het centrum ver-'lv'*::
ver-'l
'
spreid. Meerdere mensen de-J?;;.-.;-'
j den, aidus een politle-woord-!V-.x''.
l -voerder, bij de politie hun te.£->;
l klag. Z!j veelden iich geschokt-ii '•.,-,% '
en venochtón de politie, op te?..'t
treden.
, : i .... ,-if-:; •:•
. De politie nam 250 wateren^ï,' '•:.
de pamfletten In beslag. Na;;.',''1;'.
een verhoor op het bureau
"'"
heengezonden.'w~v.™ >...—».-, -,..-.-..„.
zoekt nog of sprake is van een^..-;^;strafbaar feit. De acht komen'.;-."^1;
uit Bre<la (twee man), Ouden-i!-/?;'.':
bosch (eveneens twee), Oud,^;i=v.
Gastel,' Tilburg, Den Haag en-,v:;s' v
Rotterdflm. Behalve-de pam-*;;,.;(,;
f!ett«n hadden zy wapenstok-;*:--.:^.••
ken en e«n met punten.besla«f'r!'ir:T
gen knots bij zich.
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Lijsttrekker
Centrumpartij
*te rechts'
TILBURG (ANP) - Lijsttrekker J. Donders van
de Centrumpartij In Tilburg Is uit het afdelingsbestuur van die partij
verwijderd en wordt op
korte termijn geroyeerd
ais lid. Dot heeft landelijk secretaris D, Segers
vfin de Centrumpartij
maandag bevestigd.
Aanleiding zijn een
eerder lidmaatschap van
Donders van het Jongerenfront Nederland - dat
hij tot dit weekeinde had
verzwegen -> en. „te extreem rechtse ideeën" die
Donders er jn de ogen
van het landelijke bestuur van deze ultrarechtse partij op nahoudt,

*-2.sk

' JWT Donders van Centrumpartij;

Jan Poiidurs tvanriflvTul in df buurt vqn het AJerodeplein, waar de *!oop r>on hutjen recent een ïtelnnprijfc politiek ilcTT» iwnqde,
vooral de drugshandel
hij daarmee bedoelt, zegt hij tia
een lange lijd van jtwijRen; „Dt1
nalileit in de hand werkt. Die
BKK en hel meldpunt voor dismoet dus fel worden Ijestreden,
criminatie".
Dat kan onder mver door het inTen aanzien van de minderhe7.etU>n van meer wijkasenten en
bovendien moot de politie beter
den staat de Centrumpartij e*n
algehele integratie voor. „We z.ijn
gehuisvest worilcn", zegt Dontegen een muiti-culturc>!BsaanonUers, die onwetend blijkt vwn het
luving. Ge«n positieve ot negaliefeit dat In Tilburs voor een
vo discriminatie, Etnische minnieuw politiebureau al een loka~
di-rhedi;n moeten zich nanpassen
tie is aimgeweïenaan de Nederlandse samenleving,
Donders, geboortig uit Kaats^De overheid moet alleen field Reheuvel en simia npriJ 1!)8? in Tilven aan projecten die op integraburfi wonend, lijkt zijn politiek
tie gericht zijn. Voor minderhevizier scherper op landelijk dan
den die zich niet willen of kunop plaatsetijk niveau te hebben
(Van onze stadsredaetle)
nen aanpassen moet een remiafgestemd, 2ijn kennis van het
TILBURG « Ondanks een
Hratio-projcct worden opge?.et.
lokaip bestuur laat hem troudreifiond royomont prnHKiwört
Uat moet betaald worden door
wens tijdens het gesprek enkele
J «n Ponders (H2) er niel over het
Beid voor ontwikkelinRSlanden
malon meer in de sieek. Dat
HjKitroHkprsoiwp v«n Aa Conblijkt bij tio vraag om de vjer be- met vijftig procent te vcrmintte*
trumpnrlij iti te leveren, „Ik fta
langrijkste actiepunten van de
ren. De geniet*nxe rr^cvt er vtTdtr
(Joof, want ik heb HOR (jpttoeg
op tcxv-ien dal er gt-en tltegalen
Centrumpartij ie noemen, Nnast
mc'iist'n achter mij. Het lx?stuur
tn Tilburg kunnen vi'rbhjvf-T)",
de al eerder Benoemde bestrijntHeert on?.e ofspraHen en prodinR vpn criminalitpit, inclusief
boeri vatierlandBlievimcie niensen
tegen het stemrecht voor iju:;',ende drufishanöel, ?.eRt DonderE:
uil ds partij t p stoten. Ook lande„Het referendum dient te worden landers is.
l i j k wretflrfs D. Se^örs heeft er
ingevoerd, ?.o<3at een beter ?4cht
al!iw> manr baat bij dal kringwordi veritregen op wat c!e b^
iwstyron wit plhaiir vallpn," KOflt
voüting wü. Dat beU'ketit nte{
Dnndors,
dat de gomeentorancï overbodig
M i j on t kon t ooK ooit Hts te ?Jjn,
worrtu De ruad dlenl een ^IRC?»
gt'vvwst v fin het. Jongarpn front
meen beleiiJspUin vast te stollen,
N'edt-rUjnd en vsn <Je N'fder)arid'
riiit rfot>r h»t QOliPgt iT.oet worden
se Volhaunse var. Gtimmerveen,
uitgevoerd en clqor do rilBd
U „Ik hoi) «Utt-n wnt infotmfitis
toetst". Uiterst verbaasd
jopiievraHS'f W j 'ite mensen en
«rtr.do^ ais hem wonlt vr-rivi"
IdiPti w'Ofi jo nieteen gereg!^ciüt op in Tiibyffi ai
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was aan het feit d T h Wljten
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1. Onderwerp

a. Rechte politiek extremisme, vuurwapenbezit en vervaardigen van
geïmproviseerde explosieven door mogelijk tookoToatig dpi rail.
b. Kampen, 25~5-66.
'j ïiodt ongehuwd; uonende
a ti ideti t e nh ut n v e s t i n g ) ;
ge b.
roe pnaarc^^^^^^p|_rnr:
motsen teel
wonende te

£~~A

k. ;
*
M
o .
^-J.
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a.Be^rn^ zijn dd 25-5-86 in hun woonplaatsen door de politie aangehouden,
na een tcelding, dat üij vanuit een a\ito van een van hen net oon luchtdruk
i
pistool schoten hadden gelost op <?->n andere auto te Koord wi jkerhout.
^s^ i
Op de studentenkamer van betr ï?.a^ heeft de gempol Kampen de navolgende
C i - zaken aangetroffen! het bewuste luchtdrukpistool! «en punt 22 acherpsohutterngeweer rnet geluiddemper on inzoomboar telescoop vizier van
xV
v> ri
raakelijj punt 22 munitie t oen set handboeien', een bivakmuts}
X. v n, saiache
bfrer handöchoenenj een pompstokj een door betr vervaardigde pijpbom;
!
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bc nodigdhe-den voor de vervaard ig in/' van fm ir.j'ï'ov tneer se pxvlo.i ioven,
a als zwart bnnkr'iit,, explosieve cheir.ical ifr'n|, J'Mt.tljurpjt-o, e lortrisch
f '"
ti ontsteken v.iurworK, oen kleine we<ja?r (,'tx'tr ; ;i i i^eoda f-nnele bojiirsin
---,, s; mengegteld; zie Lijvoi>«solJ'.
; <:
T. vens wer-i op do kiunor vaji bc-tr ,r.a. e f j i /rrct*.' -K <ivo-:- 1 n>' id i'afiio i«t i B c hè
1. ktuur aangetroffen, ankele van de ODiiïulet?ls v;-\n i« ?,a i :'«t.-:i:^a-<to bonuiion
1 —
w. .ren voorsi.'n van naai symbolen, fian do w;!.n;i hin;-; e^n j.t-stftr van :io
'Il 1 .bigche kol Kadaffi. vok werden icor rx j tr zelf ^eirirtaktci
• • P' iTOf letten van de CCG .pevdn.-jerj.
Sji
LL' •T .jdena het verhoor door do yenipol K airs Kon maakte betr een intelligente
"i ,'ty open indruk. Hij vertelde student te zijn aan d<< aohool voor jouri5 ?Jfi il iet ie k te Kampen en enthousiast i id te z i j n va« .-«t .'iJ>' (Net ionaal
~z
•ugd i^ront). K i j zou de prominenten van het MJ.P en de !A'i; jierBoonl i jk
'nnen.
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itetr gaf als verklaring voor de güimproviseerde explosieven, wapens e.d.,
dat hij zeer gefascineerd is door alles vat raet internationaal terrorisme te maken heeft. Hij zou nooit rie te d CHS l ing hi?bben gi?ha>i on do zelf
gemaakte bommen daadwerkelijk te gebruiken. K i j wilde slechts etperinenter«Md
met do explosieven» KiJ had in (ie buurt van aijn woning wel enkele bommen,
deels Eet auccea, uitgeprobeerd ( h i j terkende enkele ov-jrhltjfaelen, wölke
met onbekende herkoast enkele weken geleden door (?i?n verontruste buurtbewoner bij -}e politie waren ingeleverd),
In het kader van zijn studie had hij een werkstuk over i;xtrata« organüui 4 ie s
I-i ^3? jrenü'i!""1 , 'J V _ " v ' '-r ;jv;'_ h i j n a e e n afspraak ook to Utrecht een interview gehouden ^^^Êjffffftj^
(svej^^jjÊ^~-.(m deel van dit interview werd
inderdaad op zijn ksSergevonden (het bevatte slechts algemeenteden).
c.Betr 2.a. verklaarde dat betrn ?.b.en 2.c. vrienden van h?m s i j n en
eveneens aktief li.1 van het NJP,
4. Be schouw iJig

Uit het onderzoek van de geixpol iCsEpon 13 niet gebleken (Jat &?ti' voorbereidingen heeft getroffen voor hc-t uitvoeren van dan^werta? 5 i Jjke «ansf lage n.
De se improviseerde explosieven maakten CE
^^^^^^^^^^^^BI^^^^^^^^^^^^^^^^^H^H^^^^^^^^^^

Volgens aijn persoonskaart heeft tetr 2.a, een dpi vorhoudings Gezien de
leeftijd kan dit ook met betr 2,c. het geval zijn, Potr 2.b, ia reedfl dpi
mil.
5, Ady.iea
Onderaoeken instellen naar betr 'f..b. en Ü.o. in hun woonplnataon.
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3nderwerp:
Op zondag 25 mei 1986, omstreeks 02.20 uur, werden door
alle drie nader te noemen, aangehouden in de gemeente Voorhout.
straatweg te Wassenaar een echtpaar rijdend in een auto bedreigd.
Betrokkenen, die eveneens in een auto reden hadden op voornoemde weg
verkeersproblemen met de auto v/aarin het echtpaar zat. De auto
van de drie genoemde personen betrof een Ford ï'iësta, voorzien van
het 'cen1:>''ei>i0l|||j|IHP^ ^i't kenteken was te naam gesteld va a
^HBÜHHW^BHI^H^'« wonende
Vervolgens reed de auto die werd bestuurd door
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achter de auto van het echtpaar aan„ Gekomen bij de dierentxjin te

Lauto

Wassenaar h a a l d e ' H H h d e b e d o e l d e i n . I ) , d i e w a s
gezeten naast i
B draaide vervolgens h e t raam v a n d e auto
open en richtte met een gae-alarrapistool op de auto ven het echtpaar»
Tijdens het passeren echoot UHB^yin de richting van de auto van
het echtpaar. Hierna isÉHHflMP in volle vaart doorgereden.
Na aanhouding van genoemde personen werd er een onderzoek
ingesteld in de auto van^RBHBH^ft Hierbij werd aangetroffen
en inbeslaggenomen één gas/alarmpistool van het raerk "Bruni" model
Automatic, kaliber 8 millimeter K. Dit gae/alarmpiatool behoorde
Ln eigendom toe.
Bij een ingesteld onderzoek in de woning van de verdachte
i en de verdachte j I b w e r d niets terzake dienende aangetroffen. Aangezien ^ p d i e n a t p l i c h t i g soldaat was ie er in de kast van
betrokkene op de Luitenant-Kolonel Tonnetkazerne in 't Harde door
personeel van de Koninklijke marechaussee aldaar, een onderzoek ingesteld. In deze kaat werden tien atickera aangetroffen met het opschrift "Buiten-landers eruit", Jongeren Front Nederland, Pootbue
In de verklaring vat^^HHHMIBverklaarde deze genoemd
gas/alarmpistool regelmatig mot zich nee te voeren om bij eventuele
bedreigingen tegen zijn persoon, het wapen te kunnen aanwenden.|^|^
HHHM^Pverklaarde verder regelmatig pamfletten te verspreiden
van het Jongeren Front Nederland.
Door personeel van de Gemeentepolitie Kampen is op 25 mei
zijnde de woning VS4|MMHHHMJHBB» Hierbij werden de navolgende
goederen aangetroffen en inbeslaggenomen;
één kogel/grendelgeweer, merk ABN, nurimer 2962, made in USSR, type
.22 longrifle een bij dit geweer behorende geluiddemper en richtvizier;
een doosje, inhoudende 100 atuks ,22 LongRifle munitie echerpi
een doosje inhoudende *tO scherpe Rasnatronen, kaliber 8 millimeter;
een pompstok behorende bij het kogel/grendelgeweer merk ABN;
êln set handboeien met twee daarbij behorende sleutels;
één zwart wollen bivakmuts;
vier stuks etrijkvuurwerk, rond, langwerpig, groen, elk voorsieu
van het nummer 117*1, merk of type "Petard - Pirat - Cracker")
-T.r^lirfH-^^T"!

.5 .
één lichtraetalen buis, diameter 5,05 centimeter buitenwerka. '«,?
centimeter binnenwerks, lengte ^0 centimeter;
vijf schroefdraadpennen voorzien van sluitringen en raoeren, lengte
*•? centimeter;
zachtplastic bus, kleur grijs, voorzien van een awart schroefdekeel, gedeeltelijk gevuld met een witte poederk Op de bus vas een
etiket aangebracht net de tekst: "50O grom Kalii Chloras / cryet. /
Ph.Ned. VI / nummer 85F28-37598", volgens het etiket afkomstig van
de Coöperatieve Apothekers Vereniging "Da Onderlinge Pharmaceutische
Groothandel" U, A. Utrecht)
êln grijs kartonnen doos, inhoudende een bruin papieren aak, gedeeltelijk gevuld met zwarte poeder alsmede een grijs plastic trechtertje
waarop zwarte pedersporen. Op de doos een etiket met do tekst: Wono /
Schwarzpulver / GmbH & Co / Kunigunde KO. 338*t Liebenburg $ / Poudre
dé marehe 5 FA en de aanduiding explosiegevaar j
één doorzichtige, vierkante koclkastdoos, groot ongeveer 11 x 11 x 7,5
centimeter en voorzien van een grijs, zacht plnstic deksel. In de
bodem van de doos ?.ijn 't gaten geboord unardoor elastiek ia Responnen
dat een tweetal 9iO volts alcaline Dui'acel batterijen bij elkaar houdt
Deze batterijen zijn met gesoldeerde draden onderling verbonden, terwijl er vanf die batterijen draden mot een weerstand en een transistor
verbonden zijn met een in de zijkant van het doosje aangebrachte
schakelaar en stekers. In de stekers bevinden twee draden die vorbondan zijn met een aan do onder/binnenzijde van het dokenl onngebrach
tijdmechaniek dat deels, doordat do pennen die bij elkaar mooton
komen bij gebruik, boven het deksel zijn aangebracht;
één kartonnen doosje met het opschrift "Philips AG1 Photoflux", inhoudende zeven flitslampjee, volgens do prijnsticker gekocht bij
D. A. Drogieterij Kraal te Kampen?
één vierkante batterij, merk National, 15 volt, type Photo Floeh
and Electroni Equipment. De batterij is op de plus en de minpool
voorzien van uitatekende lichtmotalen contraatekert jes welke mat
doorzichtig t*. po op hun plaats werden gehouden;
lén met doorzichtig tape dichtgeplakt door de computer afgegeven
N. S. spoorwegkaartje Kampen - Rotterdam, inhoudende vermoedelijk
drie stuks slagkoord;
twee pi;jl|uuiï;K>na kiourr-n xwart frrot*n en swart; Op de televisie
in da woniftg/woonkatner lag een luchtdrukpistool vooraien van een nompmeclianlekf mvt-k Mttric.a CXaaeis,

. k ~
de in de kaet en hierboven genoesde pijlpluimen worden afgeschoten!
op de tafel in de woning/woonkamer lagen twee ongelinieerde
A*4 papieren waarop schenia's stonden voor de fabrikage van oen front
elektronische onsteker en een pijpbonj
op een bureau in de woning/woonkamer stond een quarks reiewekkertje
meri "Junghans" waarvan het alarmnechanisrae was bewerkt. Men had
hieraan twee elektricitoitskabeltjes bevestigd welke buiton de
wekker staken;
op een bureau in de woning/woonkamer lap een paar plastic handschoenen, kleur geel, email 6 - 6,5;
op de tafel in de woning/woonkamer lag een koperen buis die aan
weerszijden was dichtgeeoldeerd en welke door middel von een explosie
was opengescheurd}
op de grond in de woning/woonkamer lagen drie eakjos met wonderkaareen.
zogenaamde sterretjes}
tot slot wordt nog opgemerkt dat het in de kaat «onRetroffen *22
long Rifle kogel/grendelgeweer voorzien waa van een patroonhoudcr
met daarin 1 scherpe patroon. %k in de kaner van hst vuurwapen
zat een scherpe patroon. Het trekkermechaniek was wel vorprondold6
Personalia:

geboren
tiek, wonende te

van beroep atudent in de journalio-

dienstplichtig soldaat, registratieingedeeld bij hot 59 Tankbataljon, gelegerd
in de Luitenant-Tonnetkaaerne te 't Harde, wonende te

\n beroep bakker, wonende i&
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door John Geijp
en Arnold Wieienga

„Etlc Hórnan? Die kennen wc hier.
wel. Hij is een jaar of vijf, zes actief, zegt beleidsmcdcwcrkster Joke
Knicsincycr van de Anne Frank
Stichting. „Hij behoort lol het Acticfrom Nationaal Socialisten, dal cerdcr bekend «.-as als bel Nationaal
Jcngd Front. Feitelijk gaal het
steeds om hetzelfde clubje, dat voortdurend onder andere namen opduikt". Knicsrncycr is vooralsnog
geenszins bevreesd dat het rechtsextremisme een aanhang van enige
betekenis krijgt. „Wat doen ze nu
in feite? Ze verspreiden een pamflet
dal is ondertekend roet het ANS,
Maar wo/dt er onder die naaat nu
aiccr georganiseerd of tot stond gebracht? De doorbraak naar het grote
publiek inaken ze niet, Je hebt het
gezien bij de Centrumpartij. Die
splitste zich af van de Nederlandse
Volksunie in de hoop als keurige en
fatsoenlijke partij te boek te staan.
Maar dut heeft toch anders uitgepakt*'. Pc betekenis van her rechtsextremisme in Nederland mag volgens
KDjcsmcycr evcpivel niet worden
onderschat. „In principe zijn ze niet
ongevaarlijk, omdat ze een geweld'
dadige theorie aanbangen".

I

K VOEl HU EEN ECHTE talienaal'SOefolisL Wij ftreven uur een ficrfl!i(il grool Duits Rijk", zcgl il 32iariffe £i(e Homaa. Hij is de leider vaa
de IVcdcdindje ca Vtaaiiuc tak v»n
de ia de ËombrepuMiek verbodea extrccni*
rechtse p.irt(/ Nationale SaxmBlune. liet Acticlroac Nationaal $ocüiislcn <
He: rwaiincpunt van dcie beweging,
v^rtcJt Homsrr. lig! in het noürdcn. In Gromngen. Delfcjjl. Einmen, Assen en ooic in Amsterdam tul ApdxJoom heeft net /ront zjcti georganis«c.Td. Daar komen &• 'kameraden.'
onder leiding van de Kamera&chafeführer
wekcljjlcs bjjcen in een café of «en huiskaracr. nOtn de Dircküvcn van 'De Chef' In ontvangst te nemen «n accuuic onderwerpen te
bespreken".
'Da Chef, Midwei Kühnen. «t ia een
Wcsiduitsc cel cocn hij zi;n plaatsvervanetr
£itv Homait in 19S6 benoemde tot Bo>
ruichsleiter. Hij hrcei; daarmee de IcidillR over
iiyt Nedt-Tfandw; ,-\NS. Onlanss kwam de
Vlaamse lak Jjarbij. [n beide landen, zegt Hojnaji. neeft dv ofg^tlisatiL1 in totaaf zo 'n
liondcrf tot 150 aanhangen.
-Zit vormen de tmce echte nationjal-sHculüinr, >(t>lt Haiiwfi. _De Ct-niruRipartiF ol
di; Vulbunrt.- zijr7 nR-t revolutionair. Zij zi^it
pro-kraej. ^^'y zurt et-n puiir revojuuonairt: bcwc^ini;. \Vij vcdKen tfi;cn ht-t corrupte sysieeut. De ilwclir (Tioüt naar het vriJk, in hLt faij/OJtdcr na Jr Je werfccndtf klasse. Wij wiJfcrt
upJu-.'fmg v.itt nilMtanden ajs de werkloashuiil.
Ü;i: kan jlJcfn a^ er een einde komt aan
Je Mrnoii] i>uiti;iiUnJer3. die oi!2f arbeiüs-

r Eoe Homan uu Crmingca.

Bereichsleiter Homan:
„Ik voel me een echte

nationaal-socialist"

„Werkloosheid
opheffen door
stroom van
buitenlanders
te beperken"

nks-radicaal naar extreem-rechts

*Jr::t tr.j ;,..{ , Ifli1p D1'.', is v.r-I
!'n lui rf
I3c ;'Hi'l r ï f ï i t zi'.'lï tL-^n .J^ c'fli.».
, dr Vi'tt n-t^i*- Si;jt<-n en (i,- £-:: v

. .

.

ti'-ti (irt/c- 'Wij rijn tegen het mi-etparturnsy;.trritn D*i Joiji allten mair ttn
ciri'tr.ln'. ftij^T, •-«:i?tk!r«ïsheifJ tn '
Gp'Jnjvinp Unor d^ VTJJP c^morfatie,
i-Uan links in <fc natïon.ial- socialistische
Imwt-eiftjf, Wij haniltlen iri dr gctst «•« rfe
fraüitip van Je oude SA (£iu
ïintp, dr hnofcrlopgdjcïliiler op
naat de ma?M fa Duitsland an
de • red ). Rolini, ds chtf-staf v»h rfo SA,
en QrrR'jr Ktrasw r; d*i proWgapdist vart
de ÏISDAÏ', /Un onio Heoingph. SïtJ *ff
K'gvnu-oordl^iMt de, rog ïiioar, swiafc»
kant van iict nilïon»5t"Socialt6nie"

Kleine aanhang
Hoinan vcrïoocherjt jtlct ctat ïfiet een aan
(>sng van hooguit 150 peritméh het fno
ment dat *d.o thtotie vsn de dialectische
omslag* ïft Nederfpnd W£jkefyfcheicf
Wordt,nog ver weg lijkt; de kracht >att
het nMionaatËccialismiï is te tntoünaal
beïwijkpft
Maar':, PO belicht hU wn andete &anl.
"de ICE^» ïïie^g ïi> JST» wet de héie Rot
tmïiiTiEe ?i3vcn plal, trrwuï die club
naait yipqt is gevïot'tirn. We hwvtn put
: dir?ct£foct tpvi'Esrdcn. We hebten Öé^er
tien iEoerfe mensen dlc Iwttiti jtijn tot het

n aiefcf<^irfOwf( |?il (Vvit fiU in frff^yïj»
-^nfcrt.naJiinMtt dvftt httttt-cn.

, \\ ï
.
t natr\ uil o

Uit

» uit

de
gc*j> b^sa of sf cri te-1* 1^^ ^rrk.:
tfcn-ettittki heeft e^n ^-tr,£è |jl)f tnoiia
t<wn fabïitkswtïk. ïl&t 7ïjn du? jcrii*-tt rt
piet weinig f.f if penkï, dk? wini*! te \

'Nu nog riïei", ant^vof Jt h?j,-v Vcïe«u

laf ï tn» mm stotu^n is hel optlwft '
veirNdfn- tJa.^VtxM iun j» Mik

i
-Sï

., het ps'rtO H ui van Kuh-

*

. 'Wïr kommrn
4g. Jl*t

.
.
al* hrl t«Êfin v?n dt i
Ifng UT>Ti5t tirjcJKtM^cl t?<ïïfï* ?ï norfc opgEt«-f*.n Op Ï0*priï HjiïïT
dtïdïte ve-rjaudsg t-i Indenk frn,
r ötcris iTüiijfpfl o(* de fn

fe^J «1^9^00 A V
AfMtï. )SÉfdistftiiaet.ï»*VïMÉ i
Nn*y-rt
*«« <

Arnhem

V

*K

• it.1

i 11 .[.•nfi.iiit: \r
iitmi.'fli d.tf 'ij.i i n h i » : in .NV
:r n. / \,-t *.- in;;.

^., wc werven aodgericiiL
Onze aanhang beslaat met oarac uit ojigcschooïüc jongeren uit de arbcidersldaisc. Ze
hebben veelal geen baan of «f 01 toe los
weri;. Sleciiis een enkele heeft «n voste job;
aiotioioon fafanckswerfc. Hei zijn dus jonge*
ren met weinig perspectief, die weinig te vccUcrcfi hebben. Deze mensen heb je nodig
om het huidige systeem asm <Jc kuit Ie zeilen", aJdu$ Hotnfln.
Of daarbij ook geweld woedt gebruikt?- . „Nu nog iBd*t antwoordt hij. «-VoÏRcnj poragraat l van onze statuten is het opslaan en
ui beau hebben v«n wapens iircng vcrbcxfen.
Daarvoor kun je xcjfs het ANS. worden ui£ge.Tioten."

BVD

.
Pr-sifn^ «41 NL-y-ÏOO AV Av
: \.,( T.LI,' k-iin'.wrt wie .Ju

M j f i H f i r i u utwcir b^^tfhouwd. De lezers
worik'rt i>ok npcepiM-pt-ri Hitfcrs hondcrdüc
i
v4>r]jMnb^ -ü jpnl, te hcr(iL-nfc«nr onder
tiiL-t-f duwt taieisv iiifiialun op <Jtf muren te ipui-

S-iHiniiun^ 1 . Wc kritK tfn ^t büd mee, "Wir
kommen wiedcf', héloott het omslag. Het
l'l.id i>tcdT nnOcr meer een portret van Adotf
r f i i t i - r . wi.-r>s KcbotFnc tflirKcns rfc aang^c-

[li| nii-s vcncck Rnjpt hi) in de znk van
• EIM ^rovnu inilrMiic bracK wn.irvnn de pijpen
MI /W9rie Jjjrïcn »jn K^tokcn. H"! hajii'
n.-n t'tcmpljor ie voorschnn vfln "Die Ncuc

Jaartelling

De AMS-voorinan is pas nop mei elf 'kameraden' un het noorden des Jands naarde
yondsrcpiitijicft j^cwccsr, Daar Ugt oolc voor
ht-n vooraJsnop het T^waancpunt van de. CKtreem-rechtse acüvjtiïilen. Eerst Duitstand '
heroveren, dan volftt de victorie in Nederland
vanzelf, is hun credo. „In fVederiand bevinden v.-e oiw nog maar in lase 1: werving en
ouiriolidaac, Duits! .and Is cvrt /nsc vcrdci.
die van de ni-aswpropaganda. Daarin $pcEcn
wtf een ocrtcve rol. Die wordt bepaald door
'Pc Chef". .Nt-er. i)c voel me geen rcoot. Eigen
| t-rt'.iöviteit wnrdi pcvraagd. Je moet ïn
stiaï /jjn autonoom (c wcrïtcn".
j
Konijn en zijn 'kameraden' zijn er zo
IdNKzircxr^nnd aan gewend dot ze nauwlct'icnd in Je gaten worden gehouden. „Onze
vrienden van ds 0VD kennen on» aHcmsaJ
tvcL E-.tLn \--an 4e 'kameraden' kreeg laatsi
wi;cr hc-rfïeii v-iin i-en van hen. Dre BVD'cr
h;id etn lijMfü natu^n bij EICEL Of de 'kamcra.ii[' iHJiit even wUdc bevestJ|;;en of die menM-VI lui waren van Je ANS. De bencdtrn!.H[i:nj!.in v;ui ccn 'kameraad' werd Naiil ^crXT.I.M;CI "i hij wildu hi|liqudt:n wie heen allo
ni.ial l'c/ociittjn. Oiïl* binnen de AM5 zijn ?>c:
op ^tich na.ir bronnen. 2c wiÜcn er lors
vnt>r tivi4Jcn. Tijden* u*cn bciafik Qnn onze
V];i.imsc ti.imcrflclcn stond du iJfi(R»chc vel(ifi(u--iiJ^Jicrf*: i7ns op het st.Uion in Brussel Lc
[Vi[uKr;ii'cf«n- Üc hntWen, zeiden ze Inlcr.
uTi» mrjir>oi\ over rfö opbogw van ccn nieuwe
pnlim.-Kc tKrwcp-ng", oldu5 H omar;,

WIR KOMMEN WIEDER

Wi| Iwndcicn HF .;•• ...x
^ouUc ^A iS*i»rtn.it'ii
Hitlcr op ?itu «.-c n.ur
jjnJ tMidfrircun<vi, ,-,.
UJIITC ML-%K.-H nu T' • i

Door aJJB cxtiecrn-jrecbtse denkbeelden u
Hornaa si diverse keren met de politie in mn.
Rtóns geweest: In juni 1996 wwd hij m de
stad-Groningen betrapt tijdens de verspreiding
vao volgens de politie nostisctae pamfictten van onder meer h« Jongeren Front N«ferJoml In december 1987 boorde Homan
voor de Arnhemse recfatbaale ccn gevangenisstrai VOD acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk, tegen zkb eisen wegens het ver.
spreiden .van pamfletten van dezelfde beweging in de Arnhemse binnenstad „Daar
werden we voor, opgepakt. Dat kun je verwachten jn dit systeem, Jn dte pamfletten
Stond nauwelijks iets. De minste oppositie
legen buiieniandm wordï afsesirart",
Mei vorig jaar ki«g Homan een procesverbaal, omdat hij üjdens «m wedstrijd van
FC Groningen zwaaide niet de v&g van het
' Nationaal Jeugd Front. Inmiddels is hem de
toegang tot het Ooucrpariuudion ontzegd.
Van bet Nationaar Jeugd Front is hij
nooit lid geween. De voonuitcr van die organisatie is, 10 meent hij, nei de opkotnii
van de Cejiinjmpartij eren te gematigde koen
paan varen, Eca andere extreem-rechtse crfiiniwtie dan bet tn 19S4 opfrcnchie ANS
heeft hem pooit politiek onderdak kunnen
bieden.

Achtergrond
Voor dit tijd zocht Homan ;trn Iicï in de
radicaal-linkse heilsleer. Hij was actief m de
nuootische fComrtiunisc&efce Ecnhcidibewefffif NcdcrUnd (KEN), Voormalige gccüver*
wanten herinneren zich hoe hif in die ujd
moettctoos Mara» J-voin es Suim uit het Itocfd
citeerde, Mei hetrcifdc ccmak verltondim
fiij nu • met vee] Duitie tcnnuwlocie * Ju
ttïcönccn en tdtjilt'n van Ret l
.Nacjoiwal-soaaiüme en
me overlappen elluar op veet punten; de a(jitprop. de ccntnüs leiding, de werwngsmeihodeo. de dlscipEiite en cc retfvonnaig. Bij di?
KEN (>ei> ik veel geleerd wair ik nog dae,elijla profijt van heb. Jfc heb dcïclfde achi«rgïood ais 'De Chef'. Hij is ook auonrt «cwem en was ïid van Je KwrstnunisLischc Parrui Dêutschljtïd. De mvoJuüonairo impulsen
vnn Iwt nationaal SPCIJÏIMIIC nits ik tt'Ki'n waardig m hei uiaoiamc."
Al uiw blijkt djt b« het ANS aüo
draait om 'De Chef'; Ntiduci Kühnen- Duic
roept n-sctmafjg zijn Nedölandsc aanhang
opnaarife Uoniisrcpubticfc om zijn rjmpaf;ntrs
!c ondcntcuitcn. De Gromiurr fuut .Wij
iijn hrt v«ctvii|](. Ut knuppei^r-Jc. ^^'e ver*
chef, «rgelcn de Sjjbcliutz t-o de Onlnun^
Wij-jo;n-in Duitsland^raaj; gezien, QIW&I
«B goed wcrfc leveren en aJtijJ voorajn «aan.
Op om kunnrn zr rekenen. Ome Voren*'
. \Vaar Jrer brcnzJicti

ae verspreiding van volgens 6e politie ra.
ciïüschL- pamfletten van onder meer het
Jongeren front Nederland. In december
19S7 hoorde Hotnan voor de Arnhemse
rechtbank een gevangenisstraf van acht
maanden, waarvan vier voorwaardelijk,
tegen zich eisen wegens het verspreiden
van pamfletten van dezelfde beweging In
de Arnhemse binnenstad. "Daar werden
we voor opgepakt. Dat kun j« verwachten in dit systeem, tn die pamfletten
stond nauwelijks iets. De minste opposttie tegen buitenlander» wordt afgestraft".
,
Mei vorig jaar kreeg Homan een proces-verbaal omdat hij tijdens een wedstrijd van FC Groningen zwaaide met de
vlag vafl het Nationaal Jeugd Fïonl. In*
middels is hem de toegang tot het Oostcrpurkstiidlon ontzegd.
Van het Nationaal Jeugd Front Is hij
overigen» nooit lid geweest De voorzitter van die organisatie is, 10 meent hij.
met de opkomst van de Centrumpartij
een te gematigde koers gun varen. Eén
andere extreenvrechtJè organisatie dan
het in 1084 opgerichte ANS hoeft hsm
nooit politiek onderdak kunnen bieden.
Voer dis; tijd zacht Homah ï>jn hei! in
de radicaal-linkse heiblcer. Hij was actief in de maaistische Kommunfstiicne
Eenheidsbeweging Nederland (KEN),
Voormalige geestverwanten herinneren
zich hoe hij in die tijd mocitelooj Morx,
kenin en Stalirt wt hei hoofd, citeerde,
Met hetzelfde gemak verkondigt hU nu
- met veel Duitse terminologie - de
theorieën en idealen van het nationaalsocialisme.
Homani "Nationaal-focialUme en
maoisme overlappen elkaar ap v«l punten: da apirprop, de centrale leiding, de
wervmgsmethodcn, de discipline en de
z«lfvormin«. Qij de KEN heb ik veel geleerd waarvan ik nog dagelijks profijt
heb. Ik heb dezelfde achtergrond al§ 'Do
Chef, Mij is ook maoi'it gewent en was
lid van de Kommunistische Partcl Deut*,
schland. De revolutionaire impulsen van
het nationaal-sociallsme mis ik tegen»
woordig in het maoisme".
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a. ïrefvoord; RechtG-extrcniswe (Jon^eron rVont Nederland)
b. a/tijd j Schiedam, augustus '66
2. BFffiOKKE:,' PKHSOHKNt

Op 10 augustus j.l. u
'l'ui-ks theehuie Serhat te üchiedara.
De aonelag werd opgeeisd door het Jongeren Front fietiorland»
fi_ESULTAAT QKUËfiZOEK;
ai e bijlage nr. 1.

vac reeds bekend al n akticf in hot
eft bekend <ic materialen te bobben geleverd waarmee
de bomaanslag in 3chiedera wcrci geploe-gd*
c. door^m^HAu'erd tijdens de verhoren de
als ^aaÏK^TOt deselfde politieke denkbeelden.
d. tijdens de verhoren werd ^ool^ÈÊtjjiÊÊ gezegd dat hJ
eveneens had leren kemien tijoen^fflilitsire dienst»
CONCLUSIE:

een
oen

Cl MELDIWG/RAPPORT (vetvolgblad)')
bij Melding/Rapport 'S

CONCLUSIE:
>is bereid geweest een bijdrage te leveren aan
een

uit raob bestand.
te doen instellen fta&r El t

en
10- 66

Cl MELDING/RAPPORT (bijlage bij nr 1

dd

Onderstaande gegevens mogen NIET') buiten LAMID/Cl kanalst» worden ve?spreid.

Overhandigd/ter kennis gebracht dd
door:

aan
par:

RESULTAAT ONDERZOEK;
Het onderzoek dat de üchiedamse politie instelde nam* de
bomaanslag op het Turks theehuis» leidde ertoe dat eind augustue j.l.
aangehouden.
Tijdens de verhoren heeft fMMfe toe£eRt>vcn betrokken t«? ai
geweest bij de levering van onderdelen/raatörialen voor het Baken
van een
is h i j noar Belfrio tvvenni om kruit t L- kopen.
hij reeds hebben leron kcunon tijdene. ;ujn tlioMBtplicht
periode.
In de verhoren haef^fjjfjjf^gezegd
dat hij in de t i j d d«t
was geplaatst bij 1fïj5 Verkbat (8 Gie liplg Ö'i-2) oen rnedc-atandcr
in aijn politioko denkbeelden had in de toonanliso
"

