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Op 10 Januari 1994 zijn 15 leden van de kring Arnhem naar het gemeentehuls
geneest voor het zetten van hun handtekeningen l.v.m. de
gemeenteraadsverklezIngen.



Centrampartij '86
Postbus 4053
6803 EB JiLlJlW
Tel.:085-217539

Arnhem, 20 December 1993.

Partijgenoot,

Na vier jaar lang bezig te zijn geveest met de opbouwwerkzaamheden van de C.P.'86 kring
Arnhem is het dan eindelijk zover, de krachtmeting, en onze beproeving, de gemeente-
raadsverkiezingen staan voor de deur woensdag 2 maart 1994.

Op dinsdagmorgen 11 januari om 12:00 uur, moeten de schriftelijke verklaringen van de
kiezers (de ondersteunings verklaringen) worden overgelegd dat zij de kanidatenlijst
ondersteunen.

Mocht O ondanks alles toch niet kunnen op deze datum laat dit dan zo snel als mogelijk
«eten, bel hiervoor even naar het Arnhemse partijsecretariaat, zie bovenstaand telefoon
nuuner.

Vergeet niet U legitimatiebewijs paspoort en/of rijbewijs mee te nemen, en wees op tijd!

Na afloop gaan we nog even gezellig een bakje koffie drinken met z'n allen.

Met Nationalistische groet,

C.A.B. Kusters
Secretaris Kring-Arnhem
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CENTRUMPARTIJ' 86
EIGEN VOLK EERST

Centrumpartij *86 zet zich in voor de belangen en rechten van de Nederlanders:
- het sociale herstel van Nederland, goede sociale voorzieningen voor jong en

oud, bejaard of gehandicapt
- geen bezuinigingen op uitkeringen maar banen voor werklozen
- Nederlandse banen en woningen voor Nederlanders, eigen geld voor eigen

volk
- het remigratieproces op gang brengen voor alle legale- en criminele vreem

- een totale asiel- en immigratie stop
- harde aanpak criminafiteil en drugscriminaliteit

Centrumpartij '86

Afzender:

Naam:

Adres: _

Plaats: _

Tel.:

( ) ik wil geen info maar stem
zeker op Centrumpartij '86

( ) ik wH gaarne informatie
over Centrumpartij U6

( ) fc wil Kd worden van de
Centrumpartij '86

Centrumpartij "86
Postbus 4053
6803 EB Arnhem

V - • £ •



Centrumpartij 'Se

Ook in Arnhem zet de Centrumpartij 36 zfch in voor de Arnhemse burger dus:
- geen ntouwo asielcentra
— meer geld voor de gomoontopoilfe Arnhem

- sluiting van koffieshops, dte overlast veroorzaken h een w(jk
- stop de wtdgroei van Moskeen en oriëntaalse winkeltjes
- doodstraf voor drugsdealers
- harde aanpak criminaiiBlt. de Arnhemse burger moet zich weer velg voelen

op straat en in z*n woning, meer wingenten in probleem wijkon
- Arnhemse woningen voor Arnhemse woning zoekenden

Centrumpartij "86, niet te verwarren met Janmaat zin C. D.

STEMKAART/OPINIEPEILING
Ja Nee

Bent U van mening dat er teveel vreemdelingen in Nederland zijn?
Bent U voor een totale immigratie- en astebtop?
Moeten schijnasielzoekers, criminele- en iUegale vremdeingen
uitgewezen worden naar het land van herkomst?
Bent U tegen stemrecht voor vreemdelingen?
Bent U er voor dat met aids besmette vreemdelingen de toegang tot
Nederland ontzegd wordt?
Nederlanders moeten voorrang krijgen bij het zoeken van werk en
woning, bent U voor het afschaffen van positieve dscriminatie?
Bent U voor harde aanpak drugsmisdaad en crimfnalteit?

EIGEN VOLK EERST

O O



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Par. Hunner : 6935
Datum : 21-01-1994
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

Gp dnnriftrdag 13 januari 1994 vindt vederen de wekelijkse bijeenkonst plaats van
de CP'86 in café The Spring te Rotterdam.
Aanwezig zijn o.a.:

De avond staat in het teken van de kanende verkiezingen.
Cp diverse plaatsen ondervinden de CP'ers problemen net de behandeling van de
adninistratieve bescheiden.
Er is een aantal (deelraad) frleshnmnis, waaronder in Overschie, Charlois,
en Centrum Noord, alsnede in de gemeente Spijkenisse, die het de CP extra
moeilijk hebben genaakt door het geven van verkeerde voorlichting en bet niet
meegeven van de juiste papieren.
De CP heeft de indruk dat if~»MT"3 de politiek en de democratische rechtsgang
mat voeten woeden getreden



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
inforaatierapport nr: 6935

Uiteindelijk wordt besloten de afhandeling nub.t. de (deelraads) verkiezingen
centraal door de CP te regelen.

lanceert het idee dat, als er te weinig ondertekenaars voor de
ondersteuningsverklaring zijn, er altijd nog een beroep gedaan kan worden op
de " junken" van Rotterdam.
Deze groep doet voor "een geeltje" een hele hoop.

en , die vanuit hun "verleden"
contacten hebben onderhouden met deze "junks", krijgen (indien nodig) de
opdracht om hun maatjes van vroeger te "kopen" voor het plaatsen van
handtekeningen!.

Op dinsdag 18 januari 1994 meldt dat de CP met dB
"handtekeningeninzameling" en inschrijving rond is en dat voor het overgrote
deel de doelen zijn gehaald, zonder dat gebruik behoefde te worden genaakt
van de diensten van de Rotterdamse "junks*.

. voor wat betreft het aantal handtekeningen (ondersteunings-
verklaringen) het voor de onderstaande (deel) raden is gelukt:
Gemeenteraad Rotterdam
Deelraad Noord

Charlois
Pr. Alexander
Kralingen/Crooswijk

Deelraad Delf shaven
Deelraad Hoogvliet
OmmntnrMl Barendrecht
Gemeenteraad SfcxLjkenisse.

Ten aanzien van een aantal deelraden zou zelfs over meer dan tien handteke-
ningen beschikt worden, waarbij wordt verklaard dat, indien er één handteke-
ning wordt afgekeurd, er nog geen problemen voor de CP zijn.
Voor de deelraden waar men op voorhand niet meer dan 10 handtekeningen heeft
ingeleverd, is men ook niet zo zorgelijk, omdat er nog 3 dagen de tijd is
voor het inleveren van nieuwe handtekeningen.
Geen zorgen dus voor de CP,
Tevens wordt opgemerkt dat er onder veel CP-ers een juichstemming is, dat ze
het tot nu toe toch maar weer voor elkaar hebben gekregen.

Donderdag 20 januari zal hier verder over warden gesproken en zal "misschien"
een klein feestje worden gevierd!.



Aan Dat. Peur. Aon Dat. Bar. : 0462
Dat» : 21-1-1994
Evaluatie:
Bijlagen : l

AOcastig van:

tifeEIHEVT: QP'86 en



VervolghLad nri l bij aparatiaranpart nr:
informatierapport nr: 0462

daTgabruÜoalijkB bLjearikoBBt in café The Spring, m The Staring zijn
inmicöels 30/40 andera ledeci/aynfathisanten aarwezig enter wies



Vervolgblad nr: 2 bij cperatiarapport nr:
ixifonntlarappart nr: 0462

De "top" van de OP'86, Kring Rotterdam, heeft n.a.v. de indddels ondervonden
problemen bij de boeg- en tauntttdaatstelling voor de honende ijrumnnl-m-nnrt en
deelgeneenteMadsverldjezingen besloten on deze problenen onder de aandacht
van de pditije te brengen.



Vervolgblad nr: 3 bij groir*<'i'*TIJTFr"'*' nrï
informatierapport nr: 0462

Voor Rotterdam en oageving zal in de volgende plaateen worden il'»'lm HUM r aan
de verkiezingen voor rjennenttaaaiJ/deelgeMontnrnBri.
Mat betrekking tot de kandidaten wordt aangegeven dat er nog
flink kan worden geschoven. Gelet op de pcobleaan dia nea ondervindt op de
secretariaten en de problenen «et bet verkrijgen van cndarsteuningsverkla-
ringen geven aanleiding te veronderstellen dat bet niet in al deze
daadwerkelijk tot een deelnaae zal leiden.

. 6) OWKUOÜB. 7) Hoogvliet. 8)



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Par.
Datuft

: 0462
: 4-2-1994

Bijlagen :

Afkoastig van:

rechts CP'86.

op donderdag 20 januari 1994 vindt in cafó The Spring de wekelijkse cntBoetin
plaats. Aanwezig zijn ongeveer 40 leden/synpatbisanten. voor wat betreft de
aanwezige personen kan gesteld worden dat een groot aantal voorkant op de
kandidaten- en/o/ ondersteuningslijsten van CP'86.

De kandidaten voor de geneente- en deelraden worden verzoent zoveel mogelijk
beleidsnota's van die geneente en/of deelraad te verzamelen, zodat man beslagen
ten ijs kan komen.



REGIOPOLITIE DRENTHE. * *.
Divisie C en OT
Regionale Inlichtingendienst. Q/(1707 997

Nummer: 30/94

Onderwerp: CP'86, racisme.

Aan: Nederlandse Veiligheidsdienst

Dr.v.d.stamstraat l,
2265 BC Leidschendam.

Bij de binnenkort te houden gemeenteraadsverkiezingen komt de
CP'86 in Drenthe alleen in Assen net een lijst uit. De CD komt
in het geheel niet net een lijst uit in Drenthe.

op 1-2-94 vond in Assen een demo plaats van CP' 86.Door enkele
personen, waaronder >, werden pamfletten uitgedeeld.
Op zaterdag, 29-1-94 werden twee jongens aangehouden, t.z.v.
racistische uitlatingen naar bewoners van het asielzoekerscen-
trum te Hooghalen. De jongens zijn genaamd:

bekende verder nog samen met ene racis-
tische leuzen te hebben aangebracht te Assen.
Bijgevoegd bij dit rapport verschillende kranteknipsels, die
betrekking hebben op CP'86.

RID Drenthe
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'FOK' • ; ' '•-•••' neutraal i» dan haar (ano-.
j_y^ . . . - - . / ntanejwoordvoerderaauggere.

i e hikt van de kandida-- ren. . - • • • . • < . •
ItenBjat van de CP86 in ' ' ,
'de stad Groningen was . OLDELAMER

nauwelijks droog, ÖFbet Fee- DOUWBVANDERBOS
• caAtne" Ojodenoek •'Köllektief • t

wieru (tcii op de op de.ljjat'
voorkomende peraonen. ' • • •
Enkele kandidaten .«ouden vol-
gena het FOK -g«w»ldd»dig"
en iel& "awaar gestoord" k .̂>
Bovendien ww een van de kan--
didattn ooit wal een» in krin.
gen van het ANS jtéatoflft-leard.

organiaatiee, itfala de Vlaenu-
' Nederlandae groepering Voor-
post* '̂T âj1*''1 van bet FOK,

^ Mnder Krupulea, het etiket
i van neo-nawgroep opgeplakt

C ĵ Wat meteen opvalt ia dat' bet
K . FOK geen van da geuitte ba-

rnet ' "

m

weet te ataven. Het FOK be-
weegt rich op bet nivo van
ordinaire verdachtmakingen,
{UA Vt OD ffaUTÖlt lllKOB tB l̂lll

om dekwsera van een stem op
de CP66 af te honden. • -
wie of wat ia eigenlnk het

j FOK. Feit is dat het FOK gata
• rechtapaiaoon • la »oek da

| . CPB8, maar een jpaap perao-
nen van extreem-unlcae algna-
tour, dteinsötJd met deWet.
op de Perauon8ragietttlie> naar
voorbeeld van de- tamiddala
verboden Oostduitae Staal,

van i» hun optiek 'KnnV Ne-
derlanden. Het FOK richt sich
bty haar onderzoek alleen op *
"rechfo-natlonaV •• groaparin»
(en m personen, niaar but-
extreem-Unkae organiaatiM ala .
de RevohittoOftire Anti Raaoia- •
tiaehe Aktle (BABA) onge-
moeid. •• '. ' •. !•
Dit voorbeeld geeft ovenluide-
ttjk aam bet het FOK minder



•x
•' (.'• '•:'.'' . • ••'"

• n uw' krant van 11 januari
Ijl. «en artikel Xandetyk of-
• feneiar v«n extreem-rechte.'

• Hierin *egt u,. dat de jongeren
'. van CF86 veelal voortkomen

uit het feaofotieche Jongeren
Front Nederland. Ze' tonden

i een ordedienst vormen, ..die de
'. CP*B6 wil beechermen

. All actief lid van CP86 ie
'mö hier echter niete van be-
••kend. Welk Jongeren Front
Nederland? Sa welke orde-

. dieott? Wat «en ómdn] Van •
;• enige ordedienst ia voonüanog

'geen eprake. Bltikbaar neetuit
• u klakkeloos informatie over
.•van het FOK (faatiMia onder-

coek» koüektieO. «onder «f rat .
na te gaan waar date infame* ,

.^Ue vandaan komt «n of due'
*• wel jtdet ia. 'Goedkope journa-

hattek.Ookergeensl)dig:
'•: Gebleken ia dat het FOK.
) informatie gebruikt die van In*
;:• braken afkomstig io. Zo ie on-,
» lange ingebroken bU dhr. Kue-
.- ten tn Arnhem en tyf CL E. ten ,
•*' Broeke in Leeuwarden, Beidra
i «tfn '".kandidaten »>o CP86
^.voor-de gemeeateraadtverldfr-
'zingen v«n S maart. NatUttr-
'Iqk segt'het FOK dat de»

inftrmaUe hun «Jleta maar
toegezonden if (Mün buurnum

. krijjrt regehnatlg geftolen
. .apuDea toegexondftn en is dus
.geen heler), ttieechta i« het

due toch wel nodig een orde-
V dienst op te richten, die batige

inbrekers botten houdt
'• • Overigene hoeft u niet ef-
'VhaakeUfk te x|jn van het FOK
-. voor uw informatie. Uw redao-
;. tie.kan mti altyd bellen. Dan
i. hoeft er ook niet meer ingtbro*
' ken te worden.

• !

,&
i

AB3EN, • .
a VAN DE KAMP
MWraUearCP'M
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Op kandidatenlijsten CP'86 staan'neo-nazi's:i
'. ., .^ <\f- 'V „•_ .JJL ~ • .., -.-. ., 4. • „ ' " '• "•' - i$' • -;t?*v:': ® ' • ' 'S ! • -B - '•••'•
• DUNBUUUHANT) - DVêxtreem-recbtw'pBTtU ĵneen beschouwd als de 'pariWdëoloog'/inaar 'ftederlands-Kromtiw&'WéTkgêflne^ Inheebtad wêrd'feetinoïien'i'fese
CP'Bfl beeft todeongcveervüftieri plaatten waar ij stapteopna vele ruzie» met de landelnkeleidfaig dew«kgroepKeder1and-Boerestaat:S5i • 'S ^7o^ bultenlaróen'encweLmunisten.Weëunfct

•-fr 'V .."- -̂ . " ' . 4- •,»
«T» - DVextreem-recbtw'pBTtU^nieen beschouwd als 'de 'partijktooloog'/inftar

CP'Bfl beeft todeongcveervlifticn plaatten waar ̂  stapteopna vele ruztes inet de landelqkeleiding de werkgroep K<
itt aan o> komende geraeerteraadaverfciezm-ty en ' --"—"
genmeed6et,eenaantalapva0endekandidaten. Samenwerking die de twee nu z$n »**g?ffm
Zowel in Groningen, Amsterdam, Rotterdam, wordt inde Anuterdunse politiek abzor gwek-
DenKaagaUI«euwardenataanenkeIeberueh-A kendbeschouwd.

zingen. St«wartMordauntde;CP aan. FQjwai in
de Jaren tachUffndvandedeNederlandseVoIks

nf en«enboet».vanXOOOInGrof]ingenlfe«ftH.SiiHi]onsdeIe)dinft
dergesigntlMTdbijbQeeiikoinstenvandeBG)- /. «uldeiv wegens het bezit vui radeti«di*pain-
gfeche zuateroreontntte Vtaama Blok. Verderi 'iftetten. Het raadcUd-wacop 14 «eptember l»l
washülidvandebewegincVootpost,eenoi<a- aangehouden bü de douanepost BerehbljAn»-
nUatiedieonderineei »iijw]Iliget»heeftgeMO- l hem.7n de koOntak bleken zich Ittboekjet te

voj met pcbtiekê'citaten yen pmmln yat
•. Later'werd het AcÜeCrónt vooral front

^nging van Ete Hbrnan. FreUng mVverdUng z
na enkele Jarna en

rJ*taaiBTjBqn*(Ano..;>•,?/ itv «IWaF*"*!*''
•Frefingwu midden Jaren. Uehtic-voor tacht

had bestempeld als een misdadige organisatie. -9vanbetoamitidathardenldngvandé.bonigvar
Mordaunt riep de jm-aanhang op hem te voi-. «sje geboortedag van Adptf Hitle£t(g«boraitle£
gen naar CPW, De Hagenaar is de afgelopen..t.,aprü 1889).voorbereidde, jïö oriderhiekl i ondi
Jaren al vescheidene keren voor de rechter ge-j periode.ook intentief Contact met de^weA mei

rechtbank in Breda deze beweging in mei 1UO

aeld om aan Kroatische ztyde mee te vechten in
deburgeroorloeinvoormabgJoegotlavië. ^ .-

Sfemons Is in het poüüeke werk geschoold
door zfjn geestverwant in Anuterdam. -W.
Beaux Beaint trekt daar de lijst met als opval*
lende tweede, dr W. Bruyn. Bruyn kwam vier
Jaar geleden nog voor deCentmmdetnocraten in •
de Amsterdamse raad terecht, .Hij werd alge-

daagd wegene het .verspreiden van ftsdstfach ..nBo5tvaiiTonm/ngen.|lrelinf1son)dermeer«e&di
bevinden, getiteld: Het Znadelproces; de hok> r-< propagandamaterlaaL • M .. t»-. *v... -.")-,-> t-ro^-vipekt. wegens, war^en .̂eniexplosiëyenbeziilosir

i caustletigenachterhaakT en 154 pakketten roet - .- . RoUertam heeft MartijnyreimgC») ahntinH ̂ wridpleging en het.verspreiden tvan nazl-lèntYi
.':' intotaal TT .OOOJbWers, bestemd voor versprei-., tMr één op de Ujit. HU was in de zomer van KM: ^-fletten^jvn^-« • ft* t " wAt-mïtiit ->^inttt\n Nederland. > . . . • • . .^....... betrokken b|j de opriebnng van het Actierhmt'. .y.^Dft Rorterdammer is een vande.CP>»TKn^

:v.Ook€PW-lekEerD.VandenBoskiLeeuwar. Nationale Socialisten (ANS>:H3j was enkele ja-.
den heeft een naam hoogte houden in extreem-, ren de Algemeen Leider van de afifellng Neder-

• rechtse kring. H\ is onder meer actief (geweest) landen Ueldzich druk bezigmetde ANS-uttga-
mVoonxMVAppèlBeatr^ióIngC^imtoaltteUtde ve Weerwolf bet strijdblad van AKS- partyen.

goede contacten heeft metneo-nazibewegto-naz
'•• Tui1*rlnn'1 tn Prr"HrflK T" PMtlff^nd wT^fa

JookcetuigemrjrocesKntegenexbMeinrTenèxb



Midden - Drenthe
Nlauwtbled van h*t Noora*n - woensdag 19 Januari 1994

Afschuw over deelname CP aan verkiezingen Asserss
*UfN - Pi ffiuOfh tfclilli «Mcterf ml te Amo tefc lU h* wricteitet te 4* khtefB* mtt *t «ntr «inopwflteiamMCarM. jrticVin«nid «n 4n« Brit» *M dm 4* CP-. -Hrt te «i CT.
tedteteJteHnrMiwtiwt Mhnrn. DMV PM rindi U MnAod* MOMM «MUfn. ante* ib «B pnfaf «n b VtfltM mMitem |M «É Bfht n «« «l «««lijk U trt«tto Wtrnaaik «rfHttttkrntt
thtlHui «p^ J» Jnhna» UMI jnuwi Dun pmaa. D. no Ziilouli |TO»«i <• **•**' AM* «n«M üi4i wÉCht«i ni>tri|>li n»ti»te*••«'• <*ny^u'-**iVJlt?iUr ** •"•* *» «** *»JJJJ* "̂

«ii>liiinjiii »nr di jiaun dtem Cfmtkteute^Md «<r vm&A.*H>4ilÜM>iiüGir- «•hum T«af d» Tw«J» 4i Dm»» tinlifinil «tel tg «Mama rrtto nt*it »•ƒ•» «jd« T. Mumrara Tm ladmci
Mndla^DmNwtiiaflMj dHttm* uo fc wUiDiM Ml «l tt Adt̂ hM iit &PO(- KiiMnicUafaca fit w » «M al Wakw M> nk BW bM
opïawt. • k Lmmvdu. DMrteM ta. O» *• «nfar o* tao Vfci a^ dkjw*o<d«D vèaadvi. «ta w 4t »1 *Mb in * tWn

• MMCIMnlte. teln te «M ••«n« ITTtilnii. ̂ ili.nïllllri m^ MAt te «««. *Dur b» &
OilUi» dteW» d* Mrtü fc»ft)iit Hm ktatepa mdb ww d* W- d» üiiiniin fMl «MM W

«tifcteiteïm »««r'•' jiaun dteü CPMtatefnnvdioïr miSXnïidiKiMqiiAG^ «•teiiiir •mr d» Tw*ri» 4 Dnow totbted. «tel n aopa rrtto m*ir w*» MM'
•• • - • - - anima»uo • wcktemiCM ui«ttRntew1««tetZ*o4- Kiainiddateia fit w » «MalUgkwM> nk•«•> lhirhiMohhui.in£»*!&• GPV.

7. Bnteam w» Onttau.
d* Mrtü fc»ft)iit Hm ktatepa mdb ww d* W- d» üiiiniin fMl «MM WD t̂tnkkn- W. Bwrtel IM»lMMll|t«niat

«• in KM*teUo YMT m . • dh« M d* CT ML MteKte «•r'. Lul tttaMmT-ÖJ. «ft ta il w ••••• te itte- »* irtrn« r»etB»te fcaoandi
JÉB 4te tint A

.
«ufct •* •Bnint«i»«l «omii te <t« VM MJH phmtga apltwm MM> • MMMttta I«Inim4»P«dA<wuii. JÉB 4te tint AMMU
MttüHt- BMM* «DM «0 » dch Mn^ntSTti. m n ..... wiliHtniiiaiMiMcktite AP. Shterw D« h t̂ HniHifciUM m*Wn mat fiTÏWdte* «Minonitte» h

«M (fnk* teDi UM. mktMtew «tdh*. «r k «ch- no «wtéivwdHi «ia priMc dm luit uuMaaatei kn "iiiUmii I»UMMMI te di <nm**r jiftnai T« fcCF «nte«QM.l. ««lm», WÜJ5A.T. l
ic «• i* bmot «• ter «• «taiiiliiinr. kwOA» kt wntiNi te AMO. «MO »»<». OMT na dat t*xü AHK traDdni'. lm •ocfat W «f̂ t i* &*uin B0 lijn iiiiiipi • MIIIJIJB»

mumtenHHilMlIlkaoiMl tu <U «Uk» «M. -MUD ofcggifc». P» iliitem Mi ma a. bw «HMP* ktt*»iW> te^Mdbmdn te« ««• d«t «r te **m MtnUatS» apnoiyK «fk
M 2MO*. NtewwMt «Mt MKWHUutef MkMMfet» «• d» W m d» Mate «w <o«r<» liriiüki mlriiihffn kuum »<j h* w*L Ma. K«t •«•• tatw* yMt̂ fcn «M- riMKMhHMMCtnm. tctox



Ultra-rechts zet ook dode op
verklezlngslijst In Groningen
Vin OHM (boninger redaotte

• GBOND4OXM - De kandida-
tenUjit v*n d* CentrumDeino-
ormten in de Stad Groningen
deugt vin geen kant Ze bevat
drie namen, waarvan nu reeds
twee kandidaten afvallen. Een'
van hen blijkt inmiddels over*
leden. Verder ontbreekt van
nota bene UJsttrakkw J. Hin-
diilts -de benodtfde instem-
mingsverklaring. Hindriks be-
weert buiten zijn medeweten

t* z)Jn gebombardeerd tot par-
tülelderenheenUchinmWdels
teruggetrokken.

Formeel heeft de CD vier da-
gen de tijd om de ontbrekend*,
bereddwuligheidaverklaring
van voormalig lijsttrekker
Hindriks alsnog te laten indle-
nefi» - i *. .

Burgemeester H. Ouwer- •
kerk, tevens hooft! van het-
stembureau, noemt bet echter

.. waarsciüjnnjk dat de party
ilecbU Mn naam op de Ujst
overhoudt, die van de huldigt

' nummer twee B. Pot Dit bete-,
kent dat de CD maximaal een
zetel kan behalen. . . •/• '
•J Zie ver der N«ord ' ' " •

Ultra-rechts probeert voet
aan de grond te krijgen

tt voorpagina .-
.• • •• . ' . ' • * ' . • •

É OROraNOttt '- Voor' het
eerst doen aan 4e gemeente-
.raadaverktexingeB l» Ore-;
| dingen. twee wltra-rechtee
partijen nee. Gisteren dien-
den de CentrumDemocraten
(CO) van Tweede Kamerlid
Janmaat en de Centrumpar-
tij WlCPfAeea kandidate»-.
Wat in b|J het hoofd stembu-

Dé Centrumpartij "86, die

Inauwe banden heeft met neo-
faccivtuche organiaauei coau
tt MhrontNatlonaalSoela-

asteu iSwS) van de Groningse
leider Eite Homan, heeft vijf
kandidaten op d» Qroningae
l(j»t staan. Aanvoerder Ude 30-,
iarige Joop Siemont uit het
Oost-GroningM Meeden.

Siemona 'geldt als een per-
soon met extreem rechtte
denkbeelden, die ia' getraind
door het Anuterdamae CP-
raadslid W J. Beaux, Stemona.
wat actiefUd van de heo-naxui-

: tische bcw«j{ing Voorpost, een
: extremistische organisatie die
: onder meer vrUwUHgtrs ton-
' selde om mee te vechten in oV
bure«rc{orIoglnvoormiiUgJoe-

.goslavL • •
Verder it Siemont regeuna--

UggcsignaleerdbtJ bUeenkom-.
stea van het nationalistische
en omstreden Vlaams Blok.

Onlangs deed de QotM» ronin-
gcr zich nogluldruohtig gelden

.bQ.de Jaarlijkse herdenking
van de slag om Wam» In Fries-

". Brein achter de pofinf om In
' Groningen een voet aan de

. grond tekrligen met deCffifila
de Friese activist Douwe van

. de Bos uit OMelamer. Hij was
eveneens de.man achter het

, hutirlingenleger^atinex-Joe-
goslavi iou gaan vechten. Van
de Bos noemt zlchteVcampag-
nv-coördinator' van de Gen-'
trumpartU voor het Noorden.
Als centraal aanspreekpunt
'was Van de Bos gisteravond te-
leronttch onbereikbaar. Vol-
gens de PTT-inllchtingen-
dienst b zi]n teleftionnunimér
«(gesloten. •

. Op de ttjst van de extreem-
rechtse splintergroepering
staat op de tweede plaats de 28-
jarlge Ouido Krik Ten Broeke
uit Leeuwarden. Dexe activist

. staat in verscheidene gemeen-
ten kandidaat en houdt co ver-
achillende ijzen In het vuur.

.Kandidaten als Ten Broeke
proberen hiermee hun kans op
een benoeming, waar dan ook
behaald, te vergroten. Voor-

. waarde voor een eventuele
beëdiging als raadslid in Gro-
ningen U wel dat hij op 12 april

; ingeschreven dient te zi|n in
' het Groningse bevolktagsre-
gister.
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• ASSBN - .De extreent-recntoe party CP 'M*
doet definitief Mee. aan. de gemeenteraadŝ '
verklevlugen ita Aaseiu Het .b de partij, dl*;,
bekend staat om vreemdelingenhaat, gelokt v
om precies Mn Assenaar bereid te vinden op ,'
de iQst te ataan. Het gakt hier om Douwe van v
der Boa;. HU staat als laatste op dé Itfst vani^cp-'w.- .; -. •.-.•••?.- v. ^t,^:-:v.t:>:;^.; -..Si
r Boven hentsteata de ZwoUenaar H«nk Rui-''
tinberg, als tweede, en lijsttrekker R. A* van dé

;KUhp uit Oorisel. De twee niet-Assenaren mo- '•'•
,gen op de lijst staan zonder in 'Assen te 'wonen j
*maar ah; ze onverhoopt jtekoten worden, moe?.-.
'tms% «a Klrh«s»ftl VftvtB tJirifllIItl MHHV ASMBM «»A**k»ti V

ten.
'. Dé Centrumpartij heeft klaarbUjkettjk veel
moeite .moeten doen om kandidaten te vinden:
'voor de verkiezingen. Met drie personen is het.
.de kortste lijst die UJ de gemeente is ingediend.
Het is ook de enige party die nlet-Afsenaren op
:{}£ Htst heelt •*••** '• •- * "•' » ' • • : > * -.V* *'; '»*: : ..* •'. ".'
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'86 dingt mee
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kiezers in Assen
ASSEN -7 De ultra-rechtse CP
'86 doet in Aseen vrijwel M
mee aan de verkil
de gemeenteraad op 2 maart..
De party, een extreme afsplit-
sing -van Janmaat* Centrum
Democraten, heeft gisteren
haar voorlopige kandidaten-
lUst ingeleverd. Vandaag moe-
ten deze lasten definitief wor-
den, ingeleverd. De politieke
parttien hadden daar tot drie
uur de tijd voor. B(j het sluiten
van deze editie had de CP 'M
dat nog niet gedaan. De ttjaten
van büvoorbeeid PvdA en
Groen Links waren toen ook
no£ niet binnen. . . . ' . ' , .

Anenaren kunnen op 2
maart kiezen uit tien partijen.
Dat ztfn de ces nu al In de raad
vertegenwoordigde partijen
PvdA, CDA, VVD, D86, GPV
en Groen Link*. ZH krijgen
concurrentie van de SocUUoti-
sche ParUj (SP), CPTO, Ptop
en de Stadspartij. De laatste
twee *ijn plaateelqke parijen.

Aeeenaren habben op t
inert M| de yerldozlngert .

' voor de aenwenteme» de
keuze un tien partyen,
waarvan er vk*r(rtog) niet •,
In de raad zijn vertegen-
woordigd. Ook d* extreero-
rechtaeCP'88 heeft zich ,
aangemeld» ,

De Stadspartij wordt aange-
voerd door Henk de ROOB. De
53-jarige lijsttrekker van deze,
club rou, indien hu verkoren'
wordt na een afwezigheid van
vier jaar terugkeren in de
plaateeUJke politiek. De Rooa
maakte van 1999 tot halverwe-
ge 1990 deel uit van de Asser
gemeenteraad voor de PvdA,
Voor dexe partij wee hu 16 Jaar
achtereen wethouder.
• De Roos trok tich, diep
teleurgesteld in sowel de lan-
delnke el» de plaatselijke
PvdA, voor de nuwirerkienn-
gen van 1990 terug. Het lokale
afdaüngtbestuur noch de
ledenvergadering deden irtder-

Plop, rond de Aaeenaar Wil-
lem Homan, alias Rappe WU-
Iffltt, doet voor het eent mee

de raadeverkiexiacen.
Deze groepering die op nu
maal vflf zetel» rekent, Van ale
protestpartU werden aange-
merkt Plop iet zich af tegen
een politiek "dto zich nieta aan-
trekt van de gewone man en
dié met geld smijt voor presti-
geprojectejn."

tyd enige jnoeite om hun vroe-
gere boegbeeld terug te halen.
De KOM trok zich in rijn laat-
eUi jaren se goed al* nieta meer
aan van BÜn eigen fractie, wier
vergaderingen hij niet meer
bezocht daar hu dit zonde van
zQn tijd «n energie vond.

Tweede man op de Ujst van
de Stadspartij ia Harry Pop-
ken, eveneens afkomstig uit de
PvdA. Hij maakte in de jaren
zeventig korte tijd deel uit van
de gemeenteraad. Popken,
werkzaam bi] een reclamebu-
reau, wat in het verleden
geruime tyd voorlichter van de
gemeente Assen. Hty geniet
mede bekendheid door zijn
voorzittendiap van de voetbal-
vereniging LBO. Ook De Roos
U in die wereld geen onbeken-
de, want hU ie voorzitter van
de Aaaer voetbalclub AehUles-
'M.

Volgens De Roos kenmerken
de Uden van zijn party zich

• door hun maatachappenjke
betrokkenheid en hebben te
hun sporen voor de gemeen-
schap verdiend. Daarin zouden
ze zich onderscheiden van de
huidige bevolking, van de
gemeenteraad.

Derde in het gezelschap ia
Henk Kuipen, gekend voorzit-
ter van het comiti Donaudal.
Kuipers doet van zich spreken
in het particuliere jeugdwerk,
een activiteit die hem krachtig
in aanvaring heeft gebracht
met het opbouwwerk in cUn
woonwijk jntteio en -bet
bestuur van 'buurthuis De
Boerderij. Paul van Dqk tin
het verleden voorzitter van-het
Kerstvollejfbaitoernooi/ en
Albert Ruiter staan vierde en.'
vijfde op de Ujst. <

Lijsttrekker De Roos zegt
drie zetels voor *qn dub zeker
niet uit te sluiten. Op een wet-
houderschap rekent hu voor-
alsnog niet. In PvdA-kringen
waar toch al rekening wordt
gevreesd voor zetelverlies, wor-
den de activiteiten van De
Rooa met enige zorg gadegesla-

trekt van de gewone man en

De .SP In Assen wordt aan-
gevoerd door huurdersBcUvlst
Jen van der Heide. De SP, toen
nog onder een andere njsttrek-
ker, deed vier jaar geleden ook
al een gooi naar een raadaze-
tel. Zonder succes echter.

3an van der Heide. De SP, toen
nog onder een andere njsttrek-



Erte Hom»
«n h« ANS h«cht«nin

ffchdiviai
NSNA>).

de NSDAP On Nederland

: Homan; 'Ata ANS voekn wij meer TO-
wtfiBChip «et de revohnjOMlren ter Un-

: kenijdc dan BMt d* reaciioneina m het
Ncfane kamp. Bij o* ttgt de nadenk op bat
mfeftmt in het woord nartaiasl-iocJiJb-
mc. Dtt H (ten dood woord root om. tH{
&jn de hnkerlrleiHRU van de uewcflttg* In de
Rcpubfefc van Webnar heetten wijde «uV

terug.'

' tfffl oman votdt dat et in Dictden kt
MU993 abptakea gemokt jjjo tonen
de plMUettjke leidiot vtn de Mm»**
Offaumi, een van de natkxual-tociilitó-
scbeftoatorteaktTiei d» met bet ANS ver-
bonden b, en vtas-vuoBhtef mevrouw
OmwikJ van deplaauelijka PDS. Die wil-
de vohjen» Homan op tcfrcjnen waar te-

tBwNOenPDS, urnen opntden. "Met
nan*efatoQatefcwe*öe»,'ïeHlilj'To«n<ie

itmtenNO en. PDS - die, x>
e fa Drciden btveititd, iadetdaad

l tennjBcmdcn. Homan: 'In feite
wu«n <ot Mtpttkken niet a) vreemd. W|
hebben nakYbktan met dek» wn de oude
SBDm van de MaiiauJ^ wnitfPMfi an van
de Wbp&ui. Die BIK* voor een iroot
«dcekx op dettttk ü> alt wi). Ook wat
MtrtftbKMdoc<ale.Enniniqr)j|icdtottde
PruUJache waaiden, de Mtbtteb waankn,uJicttiUibL ante. iMiiutii -g...-.-.....!- vsj-
stuu daar na« heel hoof aanfeachnvea.'
Hel bebt KMI Homan, net ab de SA en de
conunumBcn fai de jaren tvrtntif ta Duit*-

Unk»*: team de rtaat «n tetefl net ajMCen.
T» hoeten niet an» in apn ovw rtraat te
lopen «o «ent d* lOMfllMknal* en dan het

des dkurwd met ruit kanoen bttn. De
•jWXfte IVBjpd il het (yueem* Hamm
»fadi OM deqpcfî e illkntfci deh «wdria-
IEII. Met mtttnktcn «n mtohten kan hij pc-
fitiek iritHekeod ok de voelen. Hoon, ook
ietf Bd ma de naowtbcht KHN: 'Do pun
CMiNK nriant ran het cominunitiDe H|fct
Kerk op bet nttionwiHodallllAe. Om na
Nooni*KDtea nttir te iwljgcii, dit ft een

'̂  : :<
D» Rode Klunen in Cnnbodj* en Sendeto
lamhow nebbeo «De «ea tuikmite vonn
vtn tocUüame ontwikkeld. 'Dat rijft lypi-

^ObnvMut uk het boekje, ='
De Rade Khdieit b Cvnbodji eo Seodeco

eb een nationale vorm

PRUISISCHE WAARDEN

deioiffjnitatie an de exv
trtenMecbtve pofitivki
pani|en tjaihelder te ma-
ken. Z|n ANS, **n mtet-

Jvenateowmutiedieveaehü-
lend>aanen binnen, iril het qnteenc
*cf*etp«fl. Daawe hnem beuk* op lm
viifèdltoBttiMiuniciJUfoininnM det Hv>
lm NSDAP «p 2* fettüri 1930 th Mftn-
enen VBBMelde. Behnejiilkilg actiepunten
3n de opheft» ran het vnbod op de n*-

e hwop.
land de

De Centrumpartij'86
rekruteert nazi's

neemdeGuenhaat fcmcaL *WH ktren anl
tüfende Ofri/hnKfmuvtfLoniland,maar
niet fettA mdividnelc bujfajeiiliiidafii In
ome niweffje en tactiek paat dtuj ook niet
htf in de fik ticket» van «en thoumaicnt of
een Etjpciacbe fnliooni. Wij weten dat
het grote totwneüociak 6n«ndenkiphinl
achter de korart van al die nwnianlntett
at* Hoewel de ANv-acnviitcn abaotaut
niet trrugdtimen voof fiewcldj bjken ae
ridi fouotne vooralbezig M houden mat

! bet kalken van lemen,

C vcnpKadcn van pamfletten. Over
nBBoort auiviteheu, xjlrj aetefcM betich-
ten te vinden in het ANS-bbd Dit Mm

RfflKE mi DDT BHIRK • Ze beschouwen zichzelf ah de erfgenamen van de SA,
de knokploegen van Hiilm NSDAP. De 'revolutionairen'van hetAktümsfront

Nationaler SoziaUsten (ANS) kijken neer op de Centrumdemocraten
en de Centrumparüj'86. Maar ze maken wel gebruik van die CP'86 om te

proberen een paar raadszeteJs te bemachtigen bij de verkiezingen van 2 maart
aanstaande. Een gesprek met nazi-leider Eite Homan.

'In/HtntletKdefc, bedoelt u. Ik kan «r echt
nikiovet letten.'

iM ,' «V d* MtOBTr

|nd «fl hn DM flkt «f «lotteD
-- -- ^BH-A^HÎ ILlL^B< iimjii-ynKy

htt ANS *4n

nNntdr loudfia ópttttda, dm noden we
dw dlcen DUW mn b wwrw au put la

SttMttlC
, Net IR d

MMM_con>,net
znunlitiKi11
^pvdk- BQvooiwdwl o
ounndKni inflnitettCetaMiu b mmt
I»oo «• de

noc Tttt tam *** ̂ * B5"
dwl oi vvnMnd mtt d> COHH

XNS
M Aad A det naar w m aatt prturt
Hec, dat atHt er toiTu». DwtWi fiat bet
om hdea »aa de CW6 die mt bq om §e-

of onwniiucQ die
w _
Tenfeefipdiate

AJHI luwt T __ l Li iieen ocei evKi n
dat a da* im Midere du
flatta dfe op de CP86-üj««a HMD,
die <n *el WJ om mpabecnl of bij de
MufeM* QfintiM. Bx in Roaerfun k het
OVNS KW (cacdftKd, net OMtftatftitjj»

mm/ ftciïfttn». PM k
een bkale Rotteriaiwe roep dk mi 1 983-

ffANo KnFMC *Dt AamdUttiitf vm bet
Atóeftont Nadooale SoeUtaeo betttdt nfe brt iwoooul-

Ljfcl
••UK cf wWlfKtw O0f Ml

ptVu|ClL
uii hn boek ... m

Hem befotip dit Van der Dn m *i
nrkitdot ux ttaeenlcnwUid actief tt-
blerc* ii la het AKS. TK ClHe«to Jtn-
DUlt hM hett
te tuen
d« traditie ea*toatwn de

'Datr Itfen wc ora tcrftr nfct owr^
niur w KKCA iprefcen tbtn vov jM*itJCllj
«oafthaaiti

M&iamla

'Ab het tntlfiten kOBdnn Mia, dan had ik
ben fwp nfrtopmJ l""****'*"

Dei&criwiDTJOW-
D,tt

TM Iwt Vtans
IKn tt OoK UIvJ TiHL AnMt p^ die hrirn

goed bi de ptea dat t$ *kh op de
Beeiiininiiiiff IfnltiHtlmMHiaTwit aimfliü
de betcnwhlTH hebben ovetdenjebjke ppo-
•EM. Dm moeten xe het wo hebben, en-

«e het af teicn ona; lanNndal

ener
•Ik in ieder feMl oiet Ik ben tbiownt ften
ttd «n de CT86 en ik heb ook niol de m-
MWi« bet te worden. Het MM ook Of»«0»>eh
rijn, wam Ik wwt wü dM da bekende na-
tionaal4ociaEitcn die op de Hhten van de
CP Haan, ach pngal wit bepeffcintjfin heb*
ben moeten fajtcn webjcvallcili Za nncten
BCO m bat openbaar outboudcn va&ieaciL

V^^bMA ÎSfa t̂̂  ^M^ f^innrT— '••linil •*••TMi*mM*»m *an urwwwMvnniii *m
de BaUMBttUftriaaanarfit gedaehte. anp-

•.*

mfa(MnHB«
TJ «jt het Maar owr bet hoe ca maran
doe ft rader teen '

Ik aal u vaat een «ind> op «eg hdpen. Fic-
linj, Van Ham, Via T»boertett in er iljn
ernofeenpiM-inRattentim.1

M*io> Fidbi WM in 1984 een mode op-
licnten van bet ANS mNedafcnd. Eerfec
had Frelinf al, onder meer net John nh
H»a«, bet mttEtdera* OVNS

In iftM wierp de ANSMdintde vrtti op

ren nraocd IC
pttdjtt. Dit b
woord. Honui: *De CP*9& beeft em lot-
KrOOlll (Chvd V«VJ CCtt HDCU ONh W(l |6»

_.,
•UMMBltf • .
TQmvdfjcnöccomhetMdeuittneinen.
b enkele pbaw» 4fn hrt wlft uhttohend
MttoBMHoeliHiwi die op d» njn ttam.
Maar «pal* Bojcfd, w moeHep ïkh taten
muikofVett door het puttjueitiuir. De aou
mQ mwnriUk i»(eB nook Uw onlenen. •

IkbmmfwoanttSèifatrtatminntter-

W*VB Btnx — WJ tt op-
nJen*lö«trtkfcer-Uiklh«:i«ib«aJ»tnHo-
manMt*veidtjen.'Hetit|e«ad«lb«*ut-
tr kemc *an ooi on> a-AKS-Wen of
ANS-attWMefl op onae fijneD K letten.
MMT het b bed «nat mofetyk dat M «op
«taan. Dat tikt me niet deakbeekbf,'
Hei Haa|M tétteeaHrtaaalid en booUbe-
Kmnlld «m de CPM Stewirt Motdaimc,
Opnieuw (flmi«ttcr n Den Haat, legt uit
d»t de CPW nfct al te kktteudt kan rijn

ren invloed te küifeo op exMenMcdnae Maar mal» fEJcgd, it DtOMten lich toten Het Htttt» temMrtWaadUilt en hóeldbe-
PHÜJM. Die «toneSlX pnhkf betnt- nmifcorvea door hrt ptröjbertunr. Ik nu "' ' ' '
wanrd. Tlmmn: TV nP*IU hvA Km m*- fnll n«tiinHHk «nUti mv " m TVH.



met het kkxn m htu bndlduen. Ik

|CpttttKV$ Wtacflttl lUUMVU «tt MHfet
ptftgca * b o» W/Abjc «a pafte
helt, kon Je niet «n* (t mette* ohfanm.
Afftaeomn of temen kusncn het vtidtf
wél wetten *Ji •*

óf 9t POP
ten op b Bbt tav gf nhx, «b M «m «alen
prabocntemtMdvidoaithetiDcfawcL

de nuttmciite «a muUcahnde
niet «uien hom. Dt boodtdMppen don
afewrctl Krakt.'

dn de door Houw» ft*
e*Men *w ba JSmp-
i£J]RN*idir Mat.

iiiiltH CiHbOml uBt WfUlpttB nhctTMH-
jut vtn WW, «en dt itdMta* ia fob
b«t]FN ili oJnmfe mmifnrti

Mar het «tooit bem uittik
«t nHtaitf-eQdtJiiien op dt Sbttti rw ijja
pegp^ WKM <utn. ̂ uimiki mij niet uit of
HIBMfD BCfa UMJUfUlCTQCbaltRD ttOtnitll

Ak K dt parijs* «ofe» vind Ik bet print.'
Mwdftunt noemde «duulfb bet verladen
** atdjd een iwtüruitaciiBM. U) «U
niet K&to of hij rich w» tttcdt tb nu
bCKhoenvt. muf IKvefioOCiieniIulniVttter
dea n*ttrarfi)k nia.' Br fa Mofdwnt tam
vw bekend dn kuMMitM ipet nedownJ-

bcbMtt B0e)jmt •out iKitiiift ifiijL TVCC
hoor, aübnf IE «ON minf dfn toegedafl
CD oAAMI(tl0nMJUln. flftdtfl|lBli|Vfü ie Mt
MM. wc HÉPOLU ttflB v^Atf WMlUeu V '̂V

-' '

InAtoncKiwdeptaaetiiheKcitaril
W CF*M Jen wtqwet MnnafccRjk

•Ju mdwéoca. ratelt een voorikhttf w»
de tcmeamTHtt b ito cydcBjk 4( «tcp-
MMBMtoANS.aMUthfibencona.

n Mt« Mf vmOwtw d*
denh pbttt na CPWW*. ffl{ b faöro-
akmnbear betont «Wlwrovm Poot oT
Imtt M VtMefanffrTnjht. Teü HMfiuifljn
i» Jjjn eeidet itcüttHk boek dit Rktf TW
OonflviA w Gooi «jlfgnt H«m*a i»
1994 « het AMS-lAtW boMdt u **
tem bet QtMioiv: Anti FMCJHM Owiin

Bd m$ na bet ANS.

kent fbt Ven Oött betrtkhn b bi| net
ANS/DttnjnilletftintWBïrudacjHeib
Men enkel bewiji. Ab k S» Homn een

dctn1 dit «r gf> dtUfcttt v» de
— • - *

b UHMfat k *• nwUldnhad Dtrfc Mep.
pelkik ÏJKtiftdB «in de CT86. Mot-
dtm: 'Ach,m b ttniuri^tfa. Hij fa
OOM pofibdoi lorflint tocftttoup» ^K hij
Ift rijn «ijltfld doet moethiljrifwMen. Ik
beb fehoonl d« bfi N bet itintbU /fa
KMUbnt Mmtt dat «£«i<e>4n kom.'
C^ntCMIt nVQtftfl tt HtttlDtMf *WÏ Qt

CPW k» Ambcfa SM* «w totövUw «f.
•tloptn nibet ta * HAttomi en ft» «d*.

14 fraai te het RRO-prc-
undtttkc bt-

mUnkte Ktk vta bet ANS,

noembdw CF*. Dntda mrdt Kwtcn
•tamemd Gatten' tcnecnid. En die tfad
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Gaarne willen wij benadrukken, dat wij ,alc CP*86,

hert ongewenst vinden, dat ex bij d« Axbcidsbuzeau'v in Saderlsmd positirre

plaatrvlndt. In tijden Yan grot* verklooBh«ldfrec«8BiC'f

Tiwdtn wij, dat bij het vervullen Yan vacatures

op dr «orlwidBBarict een vDoxfccuxvbeledd roor alleehtonen de acceptfttle

rreendejineen tn dit laat ni«t

wijt
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Toor deset

Llj8ttx«9ckex CP'86
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Extreem rechts
demonstreert bij
arbeidsbureau

— Ongeveer tien man
van d* extreem roohtM CP "86
hebben vanmorgen op venchil-
lende plaatsen . in AMen
demonstratieve acties gevoerd.
Volgens d. politie rijn de acties
tn principe verboden omdat er
geen toestemming voor i* MUO-

Daextr oMi rtfl

•AH ÖB vwKMednQMt voor
d» eine+nwaexi tn Aaaen

df baalde da politie
een spandoek weg- dat op een
viaduct over de «nelweg A28
by Assen wei gehangen. Een
uur later vattsn demonstran-
ton poet voor het arbeidabu-
reau «aa de Kloekhoretetraat
in de Drentse hoofdstad. Ze
rolden een spandoek uit dat
dezelfde tekst droeg als dat op
het viaduct 'Eigen volk eerst .
Woordvoerder J.W. Vonk van
de Asser politie tegt dat ondér-

haar oampa^Tw begonnen.
Ef werd onder meer gade)-
monatf«erdl»l|hetaibetds-
buraau met d«tak*t 'Eigen
voHteiarsf.

zocht wordt of dese tekst juri-
disch als discriminerend aan-
gemerkt kan worden. Volgens
hem U dat ook bij eerden gele-
genheden . elden in bet land
waarhjj de CF*89 tieh Van deze
tekst bediende, nooit afdoende
duidetijk bewesen.

Toen twee . motoragenten
van de politie nch op de hoogte
stelden na een telefoontje over

de actie bji het arbeidsbureau,
waren de demonstranten reeds
vertrokken. Op venohülende
plaatsen in Assen werden
pamfletten uitgedeald of onder
ruitewiasera van auto's
gestopt Ook daarin wordt de
kreet "Eigen volk eerst? promi-
nent gebruikt. Volgens Vonk U
voor net uitdelen van pamflet-
ten geen toesteming vooraf

•vereist. Wel kan naderhand
vervolgd worden op verdenking
van discriminatie.

liet de actiee ia de CP86 in
de Drentse hoofostad haar
campagne voor de gemeente-
raadsvwkieiingen op 2 maait
gestart. Ltfsttr«kker R. van de
Kamp uit Gonol die vanmor-
gen telf deel uitmaakte van de
Step demonstranten vindt dat

arbeidsbureaus in Neder-
land «ich schuldig maken aan
positieve discriminatie van
buitenlanden. Desgevraagd
kon hy daar geen voorbeelden
van geven uit de Asser prak-
tyk van alle dag. "Maar dat
gebeurt gewoon. Hét ift niet
eerlijk dat Nederlanders wor-
den achtergesteld bö buiten-
landen. De arbeidsbureaus'
moeten tfch voor iedereen even
hard inspannen. De werkloos-
heid 'onder> Nederlanden is
ontzettend hoog. Door buiten-
landers voor te trekken, werk
je spanningen in de hand."

Een woordvoerder van het
arbeidsbureau verwerpt de
visie van de CPM. Hij z^ dal
de inspanningen van de
arbeidsbureaus «ich met name
richten on het bestrijden van
de langdurige werkloosheid
waarby huidskleur niet tor
xakadoet



CP'86 begint campagne
met kleine demonstratie
Van MH oneer verslaggever»

• AB*KN - De extreemrecht-
se Centrumpartij 'M i* giste-
ren de campagne voor de ge-
meenferaadsverklezfogen In
Assen begonnen met een klei-
ne demonstratie voor het ar-
beidsbureau. Ufsttrekker R.
vandeKamputtGonelen en-
kele aanhangers protesteer-
den een half uurtje tegen het
beleid d» t d* arbeidsbureau'»
voeren ten aanzien vm» min-

derheden. Het f roenje voerde
een eyandoekinetae tekst 'fii-
ten -*olk eerst'. Benxelfde
«pundoek w*» aan een vin-
duet «vér d> A» (enaogen.
Die i* door de politie verwlt-

Voleen* CP88 ie er bij ar-
beidsbureau's iprake van poal-
ti«w discriminatie. „Een voor»
keunbelvid voot allochtonen-
bevoordeelt de aceeptalie van
vreemdelingen niet", EO meldt
do CP'86 in een pamflet.

VandeKampverduideUJkte
dat de actie gericht is tegen het
landelijke werkgeteeenhefeU-
oetoid en niet specifiek tegen
de manierwaarop het Aster ar-
beidsbureau Zuid-Moiukkers
aan' het werk probeert te hel-
pen. „Zuld-Molukkera moeten
goede kaneen hebben, maar
niet ten koste van anderen. We
lijn geen racistische party,
maar we benadrukken wel de

•etgen identiteit", ap verklaar-
dendeCP'erk.

Van de Kamp beloofde ïich
tijden de campagne vaker te
manifesteren met ludieke ac-
ties'.

Een woordvoerder van het As-
ter arbeidsbureau stelde vast
dat de demonstrerende CP'ers
zich onvoldoende hebben ver-
diept tn de gang van zaken bty
het arbeidsbureau. „We setten
ons In voor plaatsing van lang-'
durig werklozen en daaronder
zitten ook minderheden. Er is
geen sprake van positieve dis-
criniinatie.Feiten worden door
CPTW in een verkeerde context
geplaatst".



Aon Dat. Bar. Aan DBt. Par. Ntmar : 0462
DatiM : 11-2-1994
WlEftlllffrfr* jjft •

Bijlagen :

Afkcootdg van:

l, CP'86.



Vervolgblad nr: l bij cperatdjerapport nr:
ixifiocaatiarapport nr: 0462

Later .qp de avond vindt in café The Sjpring wederca de wekelijkse ontmoeting
van CEVfc-Iedien plaats.
Aanwezig zijn.:



Vervolgblad nr: 2 bij aperatiarapport nr:
informatierapport nr: 0462

Tijdens de bijeenkomst krijgen de lijsttrekkBrs de opdracht nee zich zoveel
mogelijk, te bekwamen in de problematiek van de (deel) gemeente waarvoor zij
kandidaat zijn. Daartoe dienen eerst zoveel mogelijk, beleidsnota's opgehaald
en doorgelezen te worden. merkt hierover op dat hij de beleidsnota
voor Openbare Orde en veiligheid op het stadhuis in Rotterdam niet krijgt.
Tevens wordt gesproken over de obstructie die de partij ondervindt mbt het
plakken van affiches voor de verkiezingen.

Overigens zijn er problemen mbt de lokale veridazingsprogramma's van de par-
tij.
Door diverse dag-, week- en huis aan huis bladen wordt hierom gevraagd, maar
de partij kan niet aan die vraag voldoen vanwege het feit dat er vooralsnog
geen lokale
eerst geld zien.

's zijn. Er zijn ook problemen met de drukkerij, die



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Bar. : 6935
Datun : 16-02-1994
EValuatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

Cfp donderdag 27 januari 19£» vindt wederom de wekelijkse CP'86 bijeenkomst
plaats in café Olie Staring tĵ  Rotterdam.
Aanwezig zijn o.a.:



B

Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nummer : 6462
Datum : 18-2-1994
Evaluatie i
Bijlagen :

Afkomstig van:

Op donderdag 27 januari 1994 vindt de uéloelijlcse CP'86 bijeenkomst plaats in
café The Spring, Mauritsweg te Rotterdam.



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Bar.
Datum
Evaluatie:
Bijlagen :

: 0462
: 25-2-1994

AfkcBstig van:

RKHEB, CP'86.

Op dontertagavoni 3 februari 1994 vindt wederom in café The SPRING de
wekelijks» bijeenkomst van CP'86 plaats.
Aanwezig 2ijn:



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
inforaatierapport nr: 0462

Uitermate verbolgen is de vergadering over het feit dat in een plaatselijk
weekblad (DB STER) in de deelgenaente Krediiigen/Crooswijk wederom de partij
en met name een gevoelige pibUrrlturitBslag krijgt uitgedeeld.
Ben kopie van dit schrijven is bijgevoegd.

Door vooraanstaande leden, onder wie en , is gestand om dit
blad, lees de redacteur, hard aan te pakken. Echter door , en

is tfEjruYjgf'fr'flfiyfl,. Volgens is de uitleg van
aannemelijk. KL j wil nog enige tijd, zij het figuurlijk, de klappen krijgen
om, zoals het er nu uitziet na de verkiezingen keihard toe te slaan.
Uiteraard is dit afhankelijk van de verkiezingsuitslag.

zal een advocaat benaderen voor het juridische aspect.
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(jtttvtrtautt)

Onverdeeld werken aan rechten en plichten: PvdA, vertrouwd in Kralingen-Crooswijk

Fascisme Onderzoekskollektief (FOK.) brengt extreem-rechts in Kralingen-Crooswijk in kaart:

'Lijsttrekker CP'86 drijfveer
achter bom op Turks theehuis'
Lijsttrekker van de Centrumpartij '86 voor de deelraads-
\i kiezingen in Kralingen-Crooswijk op 2 maart Johnny
van Ham is in augustus 1986 betrokken geweest bij de
homaanslag op een Turks theehuis in Schiedam. Voor die
aanslag, opgeëist door het 'Schiedams Jongeren Front*t

is Van Ham indertijd tot jarenlange gevangenisstraf ver-
oordeeld.
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Karel Doormanstraat 374ir4148192
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Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Hunner : 0462
Datum : 25-2-1994
Evaluatie!
Bijlagen :

Bt&tKFT: Betree» Rechts, GP'86.

Tijdens de wekelijkse bijeenkomst op 10 februari 1994 in café The Spring zijn
o.a. aanwezig:



q / n q n y 070
REGIOPOLITIE DRENTHE cruuou/ ZOO
DIVISIE C EN OT
REGIONALE INLICHTINGENDIENST

Nummer: RID 46/94

Onderwerp: CP'8 6.

Aan: Binnenlandse Veiligheidsdienst:

Dr. V.d.Stanstraat l
Leidschendam.

Hiermee bericht ik u het volgende.
In de nacht van 25 op 26 februari 1994 zijn er in Assen fol-
ders verspreid bij buurtgenoten van ondertekenaars van de
kandidaatlijst van CP'86.

Enkele ondertekenaars hebben dit bij de politie te Assen
gemeld.

m
RID Drenthe,

NB,
CP'86 heeft geen zetel in de raad van de gemeente Assen ver-
overd. Wel ruim 400 stemmen.



OPERATIERAPPORT
ex.

Aan

BVO

BVB

Dat.
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Par.

<

Aan

BV

BVO

Dat. Par. Operatie/ Dossier ; f /
BVD-mmmer : 0:2.09 / baba - S -oj-\ nummer :47. 94M

Datum :1 maart 1994
Aantal Inf.rapp.:!
Rapporteur

Opm.BVB:

qmm 996

Op zondag 27 februari 1994
te Rotterdam

CP86.
een bijeenkomst van lijsttrekkers van



Aanwezig waren:

Doel van de bijeenkomst was om de lijsttrekkers de gelegenheid te
geven voor het stellen van vragen over het werk 1n de gemeenteraad. Vragen
gingen hoofdzakelijk over de benadering van de pers en verbetering van het
propaganda-materlaa 1.

gaat zich langzaam terugtrekken uit de politiek. De
nieuwe lijsttrekker voor de 2e kamerverkiezingen zal zo spoedig mogelijk
worden bekendgemaakt.
"fle 2e kamer l Ijst wordt kort na de gemeenteraadsverkiezingen openbaar
gemaakt.

Over deelname aan de Europese verkiezingen was nog niets bekend.

Het partij-programma wordt door een Jurist nagekeken. Mocht er sprake zijn
van strafbare passages dan zullen deze worden herschreven. Dit l.v.m. het
onderzoek door het OM te Amsterdam.
Iedereen mag toevoegingen en Ideeën opsturen voor propaganda-materlaal voor
de 2e kamerverkiezingen.

Over een eventueel verbod van de partij maakt niemand zich zorgen. Desnoods
gaat men onder andere naam verder.

Indien mogelijk zoveel mogelijk samenwerking In de gemeenteraad, zelfs met



de CD of klein rechts.

Door zal worden bekeken welke juridische mogelijkheden er zijn om
linkse groeperingen aan te pakken die hetze voeren tegen de partij.

Door mevr. werd voorgesteld om te komen tot een vrouwencommissie
binnen de CP86. (Deze opmerking werd met grote hilariteit ontvangen).

Vervolgens 1s zeer lang en onsamenhangend aan het woord. H1J
ontkent 11 d te zijn van het AMS.
Kring Rotterdam heeft echter de bulk vol van het 'Intellectuele" gezwam van

Volgens enkele leden zou hij wel lid geweest zijn van het AMS en
zou hij nog steeds, echter zonder al teveel succes, militaire trainingen
geven aan Jongeren In de Blesbosch.

1s echter wel goed op de hoogte van al zijn taken als mogelijk
toekomstig gemeenteraadslid. Heeft zich duidelijk goed voorbereid en heeft
hierover ook de meeste vragen aan i



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Hunner : 6935
Datua 11-03-1994
Evaluatie
Bijlagen

Afkomstig van:

\: CP'86

- Cp danderdag\27 februari 1994 vindt weden» de wekelijkse CP'86-bijeenkonst
i plaats in cafv-̂ he Spring aan de Mauritsweg te Rotterdam.

s Aanwezig zijn o.a.:

Haast voornoemde aanwezigen zijn dit keer ook veel jcr
4&nuezig, die zich aangetrokken voelen tot CP'86.

(scholieren)

De avond verloopt verder zonder bijzonderheden, zij het dat er een vreemde
"snoeshaan" onder de aanwezigen is.

., en zijn er haast van overtuigd dat het een LINKSE is
geweest, doch echt stellig zijn ze er niet in.
Dit is dan ook de reden dat de man in kwestie vermanend wordt toegesproken met
de woorden dat hij te grote oren en te grote ogen heeft.
Hiernaast wordt de man (een twintiger) medegedeeld dat hij, wanneer hij trots
is op zijn grote ogen en oren, maar snel Tna Spring moet verlaten.
Zonder enig tegenwoord verlaat de man hierop het café.



Vervolgblad nrt l bij operatierapport nr:
infomatierapport nr: 6935

Aan het einde van de avond wordt besloten cm met een aantal personen, onder
wie , te gaan folderen.
Verdere bijzonderheden vinden niet plaats.

CP'86 bie(' itt/v |^ rgei fV'rlnc[, regio Ri"ir|||*iiv Rhoon

Op zondag 27 februari 1994 is 's-raixüags omstreeks
14.30 uur aanwezig bij het restaurant "Johannapolder11, Albrandswaardsedijk
196 te Rhcxxi-Poartugaal, waar die middag en avond vooraanstaande CP-ers
tesamen konen om te praten over de kenende verkiezingen.

Aanwezig zijn die middag/avond 21 personen, onder wie:



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr:
infomatleÊappart nr: 6935

Niet aanwezig is die middag/avond , hetgeen
hem zeer kwalijk wordt genomen.
Als voorzitter danwei woordvoerder treedt op.
Ook en nemen af en toe het gesprek over.
Gesproken wordt over nieuwe richtlijnen ra.b.t. het CP-program.
Hierin staan zaken die, volgens en :, niet kunnen en
justitieel vervolgbaar zijn.
Voor de goede orde zullen alle zaken die eventueel vragen kunnen oproepen en
die als negatief uitgelegd kunnen worden, uit het programma worden gehaald,
danwei op een nette mwviBr worden herschreven.
Ook de folders zullen enigszins worden veranderd, gezien het feit dat steeds
weer opnieuw de disraggde oplaait of het begrip "EIGEN VGüC EERST" nu wel of
niet '*''̂'!!>1 f'̂ V̂ vir is.
De OP is op zoek naar een nieuwe "leus", die wel de herkenbaarheid van de CP
aangeeft, maar die niet negatief uitgelegd kan worden.
De reden dat men overgaat tot veranderingen, heeft volgens alles te
maken met signalen vanuit de achterban van de CP.
Deze achterban, sympathisanten en leden, vinden de CP met hun uitspraken te
extreem en geven te kennen dat dit veranderd moet worden.
Ook schijnt aangegeven te zijn dat er nooval wat woorden in het programma
voorkomen, die de gewone man, de Nederlandse burger, niet begrijpt.
De hele opzet en woordkeus zullen nader belicht moeten worden, om een zo
breed mogelijk piKHoir te bereiken.

Tevens weet l te melden dat JUSTITIE intensief bezig is met de hele
handel en wandel van de CP-ers, om op termijn justitiële klappen uit te delen.
Een ieder dient alert te zijn op aandacht uit deze hoek!!

De sfeer is voortreffelijk te noemen en een ieder weet elkaar goed te vinden,
zander scheldpartijen, welke normaal nogal eens voorkomen.
Op een gegeven moment neemt ook het woord.
Ben interessant verhaal, dat niet te begrijpen is, omdat

. veel te veel moeilijke woorden gebruikt.
Ook maakt hierover een opmerking tegen
Naast de gebezigde moeilijke woorden is het verhaal zeer langdradig.
Tot op de dag van vandaag weet nog niet wat die avond
heeft verteld. Het ging in ierVr geval over de verkiezingen.



Vervolgblad nr: 3 bij qperatierapport nr:
informatierapport nr: 6935

Tevens wordt gesproken over het nieuw te vamen landelijk bestuur van CP'86.
Duidelijk wordt dat hiervan deel zal uitnaken indien hij gekozen
wordt voor de gemeenteraad van Rotterdam.
Ook wordt duidelijk dat anbities heeft voor zo'n functie, doch het
probleem is echter dat hij een aantal tegenstanders heeft, die tegen hem
zullen steunen.

Verder vinden er geen vermeldenswaardige zaken plaats.



Opkomst
PvdA
CDA
GRLINKS
066
WD
CD
SP
Kille
CP86
Nedrttok
GRAS
GfrV
SGP
Orcwnen

45 111446 59,8 63.3 45
9 20101 18,0 25,6 12

14095 12.6 19,0 10
21292 10,1 17,2 8
21263 19,1 17.0
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D66 9 1102021,220,4 8
PvdA 6 «00716,418,8 6
GRUNKS 4 547010,516,3 6
WD 8 981218,913,9 5
GPV 2 3067 5,9 7,0 2
SGP/RPF 1 1793 3,5 3,6. 1
CD 2 »209 6,2
GPV en SGP/RPF
lijstencomblnatff»

Opkotmt
CDA
WD
PH70
D66
SGP.
CD
RPF/GPV
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4
S
3
4
O
O
f

10232 71,4
222531,7
260825.fi
187918,4
2068 20,2
407 4,0
434 42
614 6,0

67,8 17
31,0 6
22,3 4
20,3 4
19,2 3



QBKBBHTRPOLXTXI AMSTERDAM
REGIONALE INLICHTINGEN DIENST AMSTELLAND

Rubriceringt 1)

Nummer: 03224

Datum :
070394

Datum
j 029^*0323/232

b. d.

Aan: Hat Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Direktie D2,

Leidschendam

Evaluatie; Datum bericht:070394 Bijlage(n):div.

Betreft: Div. mededeligen rechts extremisme.

Op 5 januari zijn diverse naamplaatjes van de percelen
Solebaystraat 77,79 en 87 beklad met hakenkruizen en joden-
sterren. Deze zijn aangebracht met viltstiften en een soort
Tipp-Bx. in deze percelen wonen o.a. allochtonen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Op 27 januari werden bij de Berlagesahool en de Stcxhting
Welzijn Meerhuizenplein zijn brieven ontvangen met racisti-
sche/discriminerende teksten, voorzien vabn hakenkruizen en SA
en SStekens. Kopieën van de brieven zijn bijgevoegd en naar de
inhoud wordt verwezen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Op 2 februari werd een hakenkruis in de voordeur van
perceel Lombokstraat 175 een hakenkruis gekrast ter grootte
van 15 x 15 centimeter. Dader(s) onbekend.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

blad 2.



blad 2.

Op 28 februari verden aangehouden:

blad 3.



blad 3.

Betrokkenen zijn aangehouden ter zake het plakken van de
CP'86 aanplakbiljetten Eigen Volk Eerst en na verhoor heenge-
zonden.

Een vijftigtal pamfletten werd inbeslaggenomen.
Opgemerkt moet worden dat betrokkene zich als een

soort maatschappelijk werker /socioloog van de groep opwierp.

O-Q-O-O-O-O-O-O-o-o-o-o

Rubriceringt l)

1} Tmzlj andere rubricering vereist.
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Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
informatierapport nr: 0462

Op zondag 27 februari 1994 vindt in restaurant Johannapolder, gevestigd aan
de Albrandswaardsedi jk 196 te Fhocn/Boortugaal de inmiddels veelbesproken
"geheime kadervergadering11 plaats.
Omstreeks 15.00 uur verzamelen de genodigden zich op het metrostation Rhoon,
on vandaaruit te vertrekken naar hftViPild restaurant. De securityploeg

uit:

hebben dan inmiddels voor de "veiligheid" gezorgd.
Naast bovenstaande personen zijn onder andere aanuezia;



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr:
informatierapport nr: 0462

is niet aanwezig en het wordt ode niet
duidelijk, waarom hij niet is gekomen. Duidelijk is wel dat dit voor een
dergelijk persoon binnen de partij niet op prijs wordt gesteld. Het laatste
woord is hierover nog niet gezegd.
Het is die middag die de vergadering opent. Gp de agenda staan
slechts punten als leidraden en instructie voor partijleden, standpunten met
discussie en het opmaken van een persverklaring.
Zowel als en nemen het woord inzake de porti j-
progranma's. Ben aantal artikelen uit het programma gaat verdwijnen, danwei
wordt drastisch aangepast. De mooct opmerkelijke wijzigingen/vervallen
artikelen zijn: 16.2, (midden en kleinbedrijf), is vervallen; 18.2, (vervoer
an verkeer dient vrij te zijn voor iedere Nederlander), is vervallen; 25.8,
(Kunst- en cultuurbeleid), wordt herschreven; 12.7,(WAO), over standpunt
wordt nagedacht. Opmerkelijk is dat artikel 24.17 met algemene staman is
goedgekeurd. "Elke vorm van *** «y*»-iari»wM o in de ̂ nnrtH jfe» relaties is

-



INFtRtAXlERAPPCKr

Aan Dat. Bar. Aan Dat. Par.
Datum
Evaluaties
Bijlagen :

6935
31-03-1994

Afkomstig van:

Op donderdag 17 naart 1994 viirit wederom de wekelijkse bijeenkomst plaats van
de CP'86 (kring Rotterdam) in café The Spring aan de Mauritsweg te Rotterdam.
Aanwezig zijn o.a*: ,

veel jongeren.
en

Die avond is het in The Spring verschrikkelijk druk mat Ieren.
Zij vieren "St. Patricfcs Day".In ieder geval blijft er weinig ruimte over voor
de CP-ers. In een zeer uitgelaten steraning van de Ieren is het moeilijk die
avond serieus met elkaar te comunioeren.
Veel Ieren zijn "laveloos" van de drank en zij vieren hun feest zonier zich te
storen aan de aanwezigheid van de rechtsextremen.



OPERATIERAPPORT
ex.

Aan

BVO

BVB

Dat.

W!a

Par.

-

Aan

BV

BVO

Dat. Par. Operatie/ Dossier:
BVD- nummer : t>T>loG> -6 - '
Agenda- nummer :94. 48Aa
Datum -.22 maart 1994
Aanta J Inf. rapp. :
Rapporteur

Opm.BVB:



Op\f maart 1994 naar Rotterdam geneest om in café De Sch
gezamenlijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bij te wonen.
Aanwezla waren:

De stemming was zeer goed. Ook bij gunstige CD-uitslagen werd
geafplaudlseerd. Hen vond het Jammer dat zijn gemeenteraadszetel was
kwijtgeraakt, werd gekozen 1n de deelraad Delftshaven maar besloot
gelijk al dat hij In Arnhem bleef wonen, 'medio maart werd door een
persverklaring verspreid dat hij afzag van zijn zetel 1n Delftshaven, omdat
hij geen woonruimte kon vinden In Rotterdam.



Op 15 maart 1994 naar het stadhuls In Arnhem l.v.m. zetten van de
handtekeningen voor de kandidatenlijst Ze kamerverkiezingen.
Hierbij waren aanwezig:



Op vrijdag 18 maart 1994 "verklezingsfeesf
Aanwezig:

De avond werd met de nodige drank In gepaste vrolijkheid doorgebracht. De
meeste aanwezigen zagen de samenwerking met de CD wel zitten. Verder geen
bIjzonderheden.



OPERATIERAPPORT
ex.:

Aan

BVO

BVB

Dat.

"Is
f

Par.

t
^r*^

Aan

BV

BVO

Dat. Par. Operatie/Dossier: ,
BVD-nuomer : QZiop / bf3J
Agenda-nummer :50.94 Aa
Datum :18 «ei 1994
Aantal Inf.rapp.:!
Rapporteur

Opn.WB:



Op 3 ue1 1994 naar Den Haag i.v.m.
de M t slag van de verkiezingen. Er werd verzameld om 20.00 uur op het
Centrdli7 Station. Het groepje werd opgewacht door ', waarna
men gezamenlijk ging naar een Ierse pub. Halfweg de avond werd de meeting
verplaatst naar Speakers Corner. Toen namens de CD op de J.V.
verscheen werd er door verschillende personen verrader geroepen.
Ondanks het niet behalen van een zetel, bleef de sfeer goed.
In totaal waren 50 personen aanwezig w.o.:



Centrumpartij '86
Eigen volk eerst

Aan alle leden, donateurs en abonnees
van de Centrumpartij '86.

CENTRUMNIEUWS

Postbus 84
NL-2170 AB Sassenheim
Tel.: 02522-13732
Fax: 02522-17058

Hoofdredacteur
Tim Mudde

uw kenmerk ons kenmerk
TM/08-05/01

verzonden per
post

datum
08-05-94

Volksgenoot,

Het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij '86 wil bij deze alle activis-
ten bedanken voor de wijze waarop zij zich belangeloos hebben ingezet ten-
einde de Tweede Kamer-verkiezingen van 3 mei j.l. tot een goed einde te
brengen.
.Helaas het heeft niet zo mogen zijn. Het volk heeft anders beslist. De CD
heeft ons meegesleept in haar val en de uitspraken die Bolkenstein heeft
gedaan over de asielzoekers hebben bij velen de ogen gesloten voor het
ware gezicht van de WD.

Het Dagelijks Bestuur heeft unaniem besloten dat deze uitslag geen reden
is om bij de pakken neer te gaan zitten, integendeel. Het is nu tijd
geworden om de partijstructuur uit te bouwen en te verstevigen. Om hiertoe
te komen zullen in de aankomende maanden alle leden de kans krijgen hun
zegje te doen over het te voeren beleid. Dit zal gebeuren op kring- en
afdelingsniveau. De resultaten zullen door het Hoofd- en Dagelijks Bestuur
orden geëvalueerd waarna de definitieve besluiten in september worden
voorgelegd aan het ledencongres.

Op 9 juni vinden zoals bekend de Europese verkiezingen plaats. De Centrum-
partij '86 zal hieraan niet deelnemen. Het Dagelijks Bestuur van de
Centrumpartij '86 geeft het volgende stemadvies; stem niet op de grote
partijen die net als in het Nederlandse parlement ook in het Europese
Parlement de belangen van de Nederlanders verkwanselen. STEM ook zeker
NIET op de CD! Zij hebben de samenwerkingsgesprekken vanaf het begin
doelbewust gesaboteerd en hiermee eveneens de belangen van de Nederlanders
verkwanseld.
Wij als Centrumpartij '86 zullen de belangen van de Nederlanders blijven
vertegenwoordigen, wij blijven rekenen op uw steun!

Henk Ruitenberg
voorzitter

lm Beaux
lijsttrekker

Mudde
èretaris

Presidium Centrumpartij B6, Postbus 6. NL-7690 AA Bergentheim
Tel.:05234-1244, Fax:05234-1244, Postgiro 1934072



OPERATIERAPPORT
ex.

Aan

BVO

BVB

Dat.

sk
Par. Aan

BV

BVO

Dat. Par. Operatie/Dossier:
BVD-nummer :-- 43fe<5>-«
Agenda-nuimer :51.94AA —J
Datum :31 mei 1994
Aantal Inf.rapp.:!
Rapporteur

Opm.BVB:

>Oi;.0608/273



Op zaterdag 28 oei 1994 was er een in Rijswijk een vergadering van het
bestuur» kringvoorzitters en secretarissen van de CP86.
Aanwezig waren o.a.:

Bebltoten zou zijn on te komen tot een nieuwe naam voor de partij. De
verwarring met de CD zou toch te groot zijn.



Verder {wet er een club van 100 komen. Dit zijn mensen die maandelijks
f 1001- betalen aan de partij, waarna ze samen met het partijbestuur Invloed
op de partij kunnen uitoefenen.

zal het aantal kringen zal worden uitgebreid.
Door was voorgesteld om de partij te zuiveren van criminele
elementen. Zou echter weinig gehoor hebben gekregen voor dit voorstel.


