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eventuele scheiding
van geesten binnen de CP'86.

dat de CP'86 geen echt gematigde leden heeft.Men
speelt het democratiespel mee maar niemand van de leden is een
echte democraat. Anderzijds is men via achterdeurtjes bezig
met hobyisme. Zolang ze daarbij de partij niet
schaden heeft het bestuur daar vrede mee. Zij weten heel goed
dat als je iemand zijn hobby verbiedt die iemand dan de partij
verlaat. De CP'86 bestaat bij de gratie van de
jongere leden van de partij.Daar tegenover staat dat het
bestuur geen tegenspraak duldt en maatregelen neemt tegen de
leden als dat volgens hen nodig is.

is de CP'86 nog steeds een gesloten front.

Conclusie : geen signalen dat er binnen de
CP'86 sprake zou zijn van een 'scheiding der geesten'. Wel

dat de oudere garde van de CP'86 langzaam
afhaakt.Zonder jongeren functioneert de CP'86
niet. Het zijn de jongeren die folderen, het partijblad maken
en bij acties aanwezig zijn. Ook vormen zij de meerderheid bij
ledenvergaderingen, bij de verkiezingsmarkt en de verkie-
zingsavond, dat van een beleidsverandering bij de
CP'86 niets is te verwachten.



R.I.D. HAAGLANDEN.
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

LEIDSGHENDAM.

Evaluatie; Datum bericht: 29-4-1994, [Bijiage(n): l

Betreft: AANKONDIGING DEMONSTRATIE CP '86.

Op vrijdag 29 april jl. kwam bij het Bureau Operationele Zaken
van de politie Haaglanden het bericht binnen dat
leden van de CP '86 een demonstratie zouden gaan houden bij de
ambassade van Zuid-Afrika. Deze demonstratie zou moeten
plaatsvinden op zaterdag 30 april 1994. De aankondiging m.b.t.
deze demonstratie werd gedaan door

Hierop is door ons getracht, voor nadere bijzonderheden de
demonstratie aangaande, contact te krijgen met een lid van het
bestuur van de CP '86. Het gelukte • - - te spreken.
Deze verwees ons voor bijzonderheden echter naar
Het is niet gelukt met hem contact te krijgen en nadere bij-
zonderheden bleven derhalve onbekend-

Op zaterdag verzamelden zich bij genoemde ambassade een zeven-
tal journalisten en een handvol politieagenten, daar bleef het
bij. Er zijn geen leden van de CP '86, noch personen uit de
AFA-hoek verschenen.

De door aan het ANP verzonden fax is hierbij gevoegd.



Centrumpartij
Eigen volk eerst

Aan:

fletrefti

Nederlandse media
"MANIFESTATIE CTOTMMPAItTU'86 VOOR DB
aUlD-AgRXKMTlSE AMBM8APB*

Ondarwcrpi "RECHT OP VOX-KS3TAAT VOOR
BOBBEN"

Presidium
POttbust

T«L 05234/18 44
FMOS234/1Z44
Postfro 1S34072

per* ax 2? april 1994

Vanuit do Motorische verbondenheid met Suid-Afrika, vragen wij
aandacht voor de problemen van de "Boeren" in Zuid Afrika.
Daarom organiseert de Centrumpartij'86 op 30 apr̂  een grote
manifestatie v66r het gcbouwvvan de &uid«Afrl£a*nfla ambaas
Den Haag. onse koninginnedag staat symbool voor Oe historische
banden tussen het huis van oranje en de voormalige fiderarepublieken
Oranje Vrijstaat en Transvaal.
Maar ontwerp van KP-preeldent F.W. de Klerk en &HG»leider Helton
Handela cullen de 15 volkoreb Van Zuid-Afrika na de verkiezingen
van 27t 28 en 29 april in een centraal geleide staat «orden onder-
gebracht. Dit tegen de wil van de Afrikaner •Bo«r«nuf de afstam-
melingen van Nederlandse, franso en Duitse immigranten, die een
herstel van de oude Boeverepublieken wensen. De zogenaamde
"volkaetaat*. ook de Zula'g on Tsvana's wensen niet te leven onder
een door de ANC-Xhosa stam gedomineerde toekomstige regering.
Sinds de afschaffing van de Apartheid «taan de rechten-van de minder-
heden in Zuid-A£vika.onder grote druk. Wij vreten dat we t.a.v.
het ANC gevoegelijk kunnen eprekon van ean mantftlorganisatie van
het weroldcomnunisme, dat allesbehalve dood ia. Het ANC ie niet
als sodanig gaaticht maar is semi-communistieoh geworden vooral door
infiltraties vanuit do SACP. In Zuid-Afrika moet de Verkiecings-
Uitslag straks het ANC (dus de SACPt) aan de absolute macht helpen,
intimidatie en geweld worden bij dit onbespreekbare eind-
doel niet geschuwd. Tijden» d* door De Klerk en nendala ingezette
hervormingen zijn er door het daarmee samenhangende politieke en

dan in de vier decennia van
en aeweld worden bij dit onbespreekbare '-HÈJjjfl*11-

iii inaacette



criminele geweld d£tr doden gevcuian aan in oe Vier Q»C«UII** »»»
da Apartheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel bevolkings-
groepen geen enkel vertrouwen hebben IA het toekomstige zuid-Afrika.

D« CENTRUMPARTIJ'86 ondersteund het atreven van het Afrikaner Volks-
front. Bun ideftï De eenneidsaUat (MA) ia uit de tijd, foala
overal ia de wereld, wij willen een CONFEDERATIE van zelfstandige,
maar hecht samenwerkende staten, waaronder een VOLRSSTAAT voor de
Boerva-afrikaner*.

Nevens d« CENTRUMPARTIJ'86, Telt 020-6105292
038-941023
070-3652470



CENTRUMPARTIJ '86
Kring Overijssel

Kampen.. juni 1994.

Bennie Schinkel
Noordweg 70'
8271 AH Kampen

Betreft: Kringbestuursvergadering.

Geachte Volksgenoot,

Ondanks de teleurstellende resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen op 3 Mei
j.l, is oen ding nog duidelijker geworden; wil zetten onze strikt voort!!!

Er zijn vergaderingen geweest op verschillende bestuursniveau's. Daar is uit voort
gekomen dat de partijstructuur anders zal worden opgezet. Onder het Dagelijks
Bestuur zal nu een Hoofdbestuur fungeren (bestaande uit alte gekozen gemeente-
raadsleden) die zal meebeslissen over de periodieke gang van zaken. Onder dit
Hoofdbestuur staan de Kringbesturen, Deze hebben tot taak gekregen, de onderlin-
ge banden met de (actieve) leden te verstevigen. Als zijnde Kring Overijssel willen
wij onze leden meer betrekken bij de activiteiten aangaande de CP86.

JK Hieruit voortvloeiend willen wij begin Juli een kringbestuursvergadering organiseren.
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht hierbij aanwezig te zijn Ml Wil hebben
onze leden en/of sympathisanten meer nodig dan ooit III Wil de CP'86 in deze
moeilijke tijden overleven, dan moeten wij op de actieve steun van onze leden
kunnen rekenen.

Over de plaats, datum en agendapunten zult u tz.t worden ingelicht
Wil rekenen OP uw komst III

Met JuuTieraadschappelijke groeten namens het Kringbestuur,

van Enk tel. 05202-22560 b.g.g.
rétaris Kring Overijssel 038-541023

'Postbus 417 fax. 038-539246
8260 AK Kampen

P.S: Voor vragen of suggesties zijn wij bereikbaar.



DEELNAME EXTREEM RECHTS AAN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

.**>
• • Centrumdemocraten
O - Centrumpartij *86
C * Beide partijen

O Alkmaar
• Almelo
o Atmere
e) Amersfoort
• Amstelveen
C Amsterdam A
C Arnhem
O Barendrecht
• Bergen op Zoom
• Beverwijk
• Breda
• Brunssum
• Delft
• Den Bosch"
C Den Haag
• Dordrecht
• Driebergen
• Eindhoven'
• Enschede
OGoes
• Gouda
C Groningen
• Haeriem
• Haarlemmermeer
• Heemskerk
• Heerhugowaard
• Heerlen
• Hoorn
• Katwijk
C Leeuwarden
C Leiden
• Lelystad
• Maastricht .
• Nijmegen *.
• Purmannd

• Ridderkerk
• Roosendaal
O Rotterdam .
O Rljswijk(ZH)
O Sassenhelm
• Schiedam
O Spfjkeniste
• Steln
• Tilburg
€ Utrecht A

• Weert
• Woansdrecht
• Zoetermaer .
O Zwolle '
• Zwijndrecht
• Velsen-ÜAividen
• VHssingen '

De CD doet n ie e in 45 gemeenten
De CP'06 do&t mee in 15 gemeenten

• Overige rechto-extreme partijtjes'

Utrecht: Nederlands Blok
Positieve Protaat Partij
Amsterdam: Leefbaar Amsterdam
Grote Allianca Partö
Nijmegen: Nederlandse Christert
Democraten >



Qeding

J

Groeiend extreem-rechts
door ruzies in problemen
Aantal raadszetels blijft leeg of is nog niet opgevuld
OetiHaag-Hetzal de extreeni-r
vallen. De verkiezingsoverwinning leverde de partijen welis-
waar een hoop zetels op, tegelijkertijd raakten CD, CF86 en het
Nederlands Blok in allerlei problemen verzeild; interne ruzies,
eAraak vergeefse zoektocht naar geschikte kandidaten en
conflicten met justitie.

Extreem-rechts werd in 45 ge-
meenten in de raad gekozen.
'Slechts' 8Q aanhangen verwier-
ven een zetel in de gemeenteraad;
op grond van de prognoses was op
mevr gerekend

Op een rijtje
De grootste problemen op een rij-
tje:
Alkmaar (l CP86): Zetel nog on-
bezet want de eerste twee kandi-
daten bedankten, de derde be-
raadt zich. AU hu ook weigert,
volgt de laatste kandidaat, maar
die woont ifl Lutjewinkel en moet
dan verhuizen.
Almere (2 CD): Lijsttrekker V.
Bak haakte al voor de verkietin-
geÉftna uitspraken van Janmaat
overeet overlijden van minister L
Data, De nummers twee en drie
(23 en 19 jaar) van de lijst hebben
geen enkele politieke ervaring, ze
krijgen geen steun van Janmaat.
Amsterdam (4 CD): Lijsttrekker
H, Janmaat blijft in Den Haag.
Nummer twee op de lijst, Y, Gra-
man. mishandelde ooit Marokka-
nen.
Arnhem (l CD): E Selhont, lijst-
trekker van CD in Arnhem voerde
geen campagne. Janmaat voorzag
problemen en plaatste C, Kusten,
de Arnhemse lijsttrekker van de
militantere CP'86. «Is fractie-as-
sistent en woordvoerder naast de
ondergedoken Sclhorst. Selhorst
wordt verdacht van drugshandel,
hu is eerder al voor tal van mis-
drijven veroordeeld. Kort geleden
werd Kuste» veroordeeld tot een
halfjaar cel wegens openlijke ge-

weldpleging en verboden wapen-
bezit
Lelystad (2 CD): Nummer twee
van de kandidatenlijst zo bleek
voorafgaand aan de verkiezingen,
woont in Antwerpen. De politicus
op afstand trok zich terug.
Maastricht (l CD): Deze «tel
blijft leeg. Lijsttrekker G. Thie-
lens haakte af. Ook de nummers
drie en vier op de kandidatenlijst
hebben afstand genomen van de
partij; ze zouden geronseld zijn.
Purmerend (2 CD): Lijsttrekker
en CD-hoofdbestuurder R. van
der Plas is vorige week geschorst
door de partij in verband met tal-
rijke misdrijven, waaronder mis-
handeling, fraude, verboden wa-
penbezit, en ook zijn nazi-sympa-
thieën. Hij bezet wel onder eigen
naam de raadszetel. De tweede ze-
tel Is nog vacant, want deze kan-
didaat Kees Koolman, ontpopte
zich vorige week als Groene Am-
sterdammer-verslaegever.
Utrecht (3 CD, l Nederlands Blok)
; Ex-CP en ex-CD-man W. Vrees-
wijk ie lijsttrekker voor Neder-
lands Blok. Hjj werd door Jan-
maat na ruzie vorig jaar uit de CD
gezet Bij de nieuwe CD-fractie
valt J. Morren op. Morren act de
Hitlergroet die hij ooit bracht als
een 'jeugdzonde'. Hij moet bin-
nenkort voor de rechter komen
omdat hij bij zijn beneden-
buurman de voordeur met «n
knuppel heeft ingeslagen.
Weert (l CD): De CD-voorman is
onlangs veroordeeld tot celstraf
wegens ontucht met jonge meis-
jes.

Extreem rechts in gemeenteraden
Vftjwcl MfCtnc frBrettêii fa ^PkflgQff vcrtêgfliwoofdJgcfi vin dB

a.»*̂  ___ «Jt __ m,_î  - _t ____ * ifi&_hBjBfMn MHMIW onoezeL Een

Almelo

Amersftxyt
Amstelveen
instetóam*

g K

-
Bette pertgen

;*i$*IL
• B«igenapZoom
• Beverwijh
• Breda
• Brunssum
• Delft

Den Bosch

Dordrecht
• örfeöeyw?
• Eindhoven
• Enachtde
OGoas
• Gouda .

• Heerten
• Hoorn
• Katwijk
c Leeuwarden

Lelden*
(Lelystad

Roosendaal

Scniedam
Woonsdrscht
Zoetermeer

• Nijmegen
Stein

• Tilburg
^Utrecht*

Zwgndracht
• VelsetvlJmtiiden
• Vlissingen

w» u zusters veroordeeld tot een
halfjaar cel wegens ooenüikc er*

wegens ontucht met jonge meis-
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Centrum Democraten met
drie zetels in Kamer•̂W • ^B 81«B̂ BI V^B ••JBF BfBJ 8J BJ ̂ VBl • B] 8)̂ 8? •

Vtn «u* parinnertttredacTSt afgelopen vrijdag kwamen de Cen-
OCN HAAG - De Cvntrurn Oemocra- Irum Oemocratf n niet verder dar)
ten komen m«t drw letelf in d« Iwei leteli. Na«t het huidige CD-
Tweede Kamer. Dat is een verdrie* Kamerlid, partijleider Janmaat, ko-
voudlging ten oplicht* van nu. „On- men ook W. Schuurman, secretarii
dank» de enorme hetze die tegen van de partij en Haagi gemeente-
onze partij il gevoerd, aangiwak- raadslid en C. Zonneveld, raadslid in
Vtrd door de PvdA, hebben toch Schiedam In de Kamer. De Centrum
nog honderdduizenden mensen CO DeWOCraten vierden hun overwin-
gestemd", reageerde leider Jan- ning giiteren in een taal In hei
maat. Haagie Congreigebouw.

066-leider Van Mwrlo noemde het
Volgent Jinmaal Ml het voor d* ..een overwinning voor om »»(•
grote (Mrtijw «teeds moeilijker maal. dat de CO niet ZO veel heeft
worden de CD weg te drukken. Inde gewonnen". PvdA-voormin KgJ< iel
peilingen tchommeldt de partij er niet in te zullen berusten dat
tttedt tutten J en 8 zetels, maar n* „volger* de uitstag tot nu toe. die
de schokkende uitzending over d« brandttichters te veel tetelt beha-
CD in het programma Oeaoïine, van ' len".
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Demonstratie .
tegen installatie
CP'86-raadsüd

;' ALKMAAR — H«t Antt-

CAJDB) «a d*
."' adw Aetfe CAFA)
'Alkmaar amde* een de-
, ttMnatniUe op 14 «pril. de'
;. dag waarop de ntemwff ge-
"nccnteraad wordt gefit- ;

;! Voor het eerst nl ex-
trwm-reehtctd«CP>M>ind«
AIIunuTw rud verUgttn-
woonUgdiQB.Dond«rd«f 14
*pril ui ook het rMMbffld
voor dtw put! —wie het'
wordt is nog aHfyl niet be-
kond — worden geüwtal-,

• .. iMrd. ADB «n AFA «p»k«n
, 'In een vwktaring hup t«teur-

, itelling Uit over d* z»tol die
: de CPV6 brieft bmtaditifd
l Voor hen te het *tn aanM- .

'• L dintf voor o0n froot protest
i b(j h»t ttadhute in Alknuar,

: om «even uur '• avond». H«t '
• motto: 'G«en mensenhaat in

'..' Komende zaterdag wordt
op het Malieveld in Den

.Haag gedttnoivtrwrd
auüeiding vu de VN-dag ..

• tegen hot radamc. Ir b «en
: BwUvaiondertotmotto -N«-,
. derland klw ktourig'. H*t is'.
!«en .aanklacht • tegen ex-1*
treem-rcchU en de v«l* b*-/'

' Uaddingen en i IMÜfllft«en.



Politie in actie in Hoorn en Purmerend

Rumoerige installaties
van rechtse raadsleden

Vaan

AUOIAAB—DtlnattOMle

raaddeden in dlnne ge-
DMenten In NeoraXHilMd l»
ftotere* gepaard gegaa* me»
al dan niet felle *nnen*tra.
tiet. In onder meer Beurt «•

*poUtle

B«v«rwijk ontttond bUna «n

den «n CD-unhtnfor*. In

eramattpBB
lkWging la Al

ger. Ook «Men in
een mtfg. Alleen in Utrecht,
Arnhem «a Zwolle ~
•genten worden mfetet.

Ook ta Alkroaar betoogden
enkele honderden meoten
v«or het «tadhuia tegen de
konwt vaneen CP'er In do KMd.
Burgemeester J. Pop teihttte
botreuren dat v^Iitenhiimieiu
Alknwuuttan bun item hebben

op ten party met

utt met bun* tweehonderd de-
monstranten m liepen da ge-
moederen hoog op, „D* heb ta
Vught gereten. De heb «e d*n
gaan door «oort al* juist", beet
een vrouw bet CD-raadatkl loc.
In Velien verliep de betoging
rurtcer- Een poging hier van
OroenUnka om U voorkomen
dat de twee CD'en in raadt-
commltiltl dnipgaoudtn kun-
m nemen, mtalukta.
in Purmerend moest de poli-

tie hardhandig optreden. Een
grote troep antt-bidaten, af-
homfdf utt mat name Amater-

om half acht
«le«ht« dt ftltgtahotd drie
woorden Ie iprelcen, waarna
ten froep van HentaUtn dt-
monatranttn lofbanttc in luid"
fecetehraauw, gefluit en f e-

ia«t«ll««T4* in d*
ovtiii«Qi |**n n*d*Hd vo«r
•xtiHin-rcidiU. De «*r«t* dri«
kuidldattn v«n dt 1QH twbbm
ntats vui «IA Uten bor*n.
Nununcr vi«r kfUKt nat tww
w*k«n de ÜJd tiefc «kkeert t*
virkUren met «Qn b*oetmin|.

homen om dur
v»n M CD-F**dlUd Kichud
van d«r PI** t* vtrhmdmn.
•PuriMrend. WeM PuMl. Allt
EuclsUn uit dt T**d!', w*f dft
.Ituct vin de demoiatrutan,
dit POVMidiHi de totfftn^ totdc
rudmil bioUceorden. HM
pretttt liep echter wit d* lund
t«*n mtn na btrhaald wnock

nte

btt*fw«lferen d* toezong vrq
te maken. De betoftn wtrdtn
daarop op h«rdhindlc* wtfai
door dl politeuit htt

Midnkt
In d« Urtood *«rt«n In drta

come«nt*n CD'tra gdnctal-
U*rd. In «11«hte pluUvn werd

f»dMMnuir««rd. In

Itn «rot* ftotp detnooitran.
ten Weid mtt gnchretuw «a

•Hikomil tn Hoont taftn. Bur-
fmwetter P. Jamam

pen te brengan, ftajden. Ha
ruim een half uur ontruimden
M agenten dt MaL waarbU de
demonstranten xtoh h«vtf vet-
•etttn* Bovendien nioavtan
afenton l» burger verachillan-
de malen voorkomen dat het
CD-rMdlUd C. Btetvtld door
demonitrantaa werd auujov tl-
hn. Jaiuaana iprak v«n 'een
waardige demonitraUe dte tfa-
difde in Hujcfetheh «eattT-

BMdrade
Ongevttr driehonde'd de-

monMranlen blokkeerden gj*-
teren in Utrecht het lUdmti*
om vier ultra-njchWe rMdfle-
den de totf*nf te bel»mm««n.
Dl* wMe» onder poUtltbcac.
leiding edil*r via cta (tUdeur
binnen te komen. De hujtalUUe
v«n h*t CD-r»ad«Bd Selhont in
Arnhem fing ook roet veel tu-
mult gepaard. HU kwam in atr-
fte fauttnUe niet door ten bar-
rière v»n driehonderd demon*
ttr«nten heen. De politie pro»
botrde de blokkade te breken.
waarbi) over on weer anketa ra-
ke klappen warden uitgodeeM.
Ook m Zwolle moeei de petWe
Mkete ehargia uitvoeren,
8t*d* Streek
• laatallatte b» nkea

ophMMM tdtnktehtf
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Installatie raad in teken yan
opkomst yan extreem rechts• • • . r • . j- -**•' «•» f •'• • ••,.m. . . ', ,\ « r»>i • .

AIiKMAAB — D* ln-
9tallatte van de tt nieuwe
leden van de Alkmaar»
gemeenteraad atand fff.
teravond In hel teken van
de «oif «ver de vijftien-
honderd Alkmaar**»
dte hun ttem hebben uit-
(ebraeht op extreem
recht* (CP*U). Burge-
meester J. Pop hield ao-1
wel ttjdena de protettae-
tic voor hel ttadhuU ahi
In dt raadxaal een ln-
dmkwekkend verhaal te-
(en het opluinend raohv

•prik voor eUe nwton«etiM
toen 14 *ttide dat CP<H een
fvtli ia die «e *e«U ven om.

<gelUke
ontkent

feehten
en opntyk eamet tot

„wil M|.

mahni b« we hiermee om-
•ua. WU nillea htood. wtfnn
op het inhumane ven hun |*-

'. en waanehuwen

voorde cevaren". Ml de «oeta-
ttft Voonlnof »i Hrpen-
steUn nbt te fêloven dat Alk-

inrtVAVenl werden
verlÜDht xea wethouder»

i gekoaen W V«A i, CDA »,
D» t WO D waarvan «r
v»er ta deeltijd Ctmhtic
.procent) en ,twM fedt
time. '

i «tein hebb« uttfibracht •
oo één party die pleU voor bet;
9topiNitttn van dt konut van
aciMfiOukci L t>net KMtOOk niet
aan ir.i Alkmaar te pletten vont
'•i*tn volk eettt', Ret (eet e«k
nlM MI> «e pletten voor bet te-

noemen ; parailtorende vrecm»
(teUnaw.DiitOMtewUohtenti
|*ba«etrd op dtearloibuitte «n

: «rtcnhaiiL DM «eert «dacb- ,
' len horen nMthubinAikmaw
•n al hite.maal nM in de raad-

1 zaal. AJknuaar te ten ttad waar »
mtion*Ule.ften en rween naaat

ADcmuri* <cn «Ud dl* bet ep>

drie
iK«t doet pttn om

v-oor on»

1 teerd te verdun met het Hd-
maatachapvan eeaCF-erlnen-
se f*me*nter«.ad'~
(•imotlonNrdir b
op de *»etp ven
voor MnfwhoorVnui ruim drie-

Stoel leeg . '
tn de raadtMl wec

•••}«• wwi«•*•»« v««a«^^* WW«MJI~

wecla, Tot nu toe aeeB nle-
mndvuidcktndUtaunttrte-
•terd op **irtft*l'*l» vnioe-
k«n van de (rmeeuie een raad-
netel te eeeepteren.. Pop: „Da

a> bltinn. Uur w» «ranUn er
enut% Hfceittec »e« houden
d»t 4tMT toon MH kmdMut op
plimte uaimt."

De kcnvm betwcude
PvdMhNdevoenltUr IK. Klr-

Iwud«r ftw«dHi) noemde de
v«n een n

««n ntraem [•



Vierde kandidaat
van CP86 wil in
Alkmaarse raad

ALKMAAR — Nummer
vier ep de lijst vatt de Cen-
tnuniwrtq'ift, A. Steemen,
Is bereid in de Alkmaarce
gemeenteraad zitting te ne-
me*. M] aal dm» w*l naar

•Alkmaar moeten verhni-
«ML Steemen b

De eewte drie kandidaten
van CPW hebben niets van
zich laten horen na de op-

' roepvandegenwenteterea-
geren of één van hen zitting
wilde nemen in de raad. Vtff-
tlenhanderd ADcmaarden
hebben op 3 maart hun stem
op de CP uitgebracht

Nu Steemers zich beschik-
baar heeft gesteld xal tijdens
de raadsvergaderitig op 19
mei een comminie worden
benoemd die de geloofsbrie-
ven van Steeman xal onder-
zoeken. Als die in orde

maand de tyd naar Alkmaar
te verhuizen. Dan kan hi| op
15 Juni door burgemeester J.
Pop worden geïnstalleerd.
Voordat bet zo ver Ss zal Pop
met de voorzitten van de zit'
tonde raadsfraotiea bespre-
ken op welke manier de
CP'er zal worden behandeld
in de raad. Vorige week was
er M) de installatie van de
nieuwe gemeenteraad een
grote demonstratie tegen ex- ;
treem rechtse partyen. :



CP '86 op de bon,
voor aanplakken.'
verkiezincs&fïïche

e x-
V«*«HN vwlatttw .^T^Jt
AUUtAAR — Tegen Se n-

tree** rechtse Cl» 'W l» Alk-
maai1 te proces-verba*! opge-
maakt vanwege het aanplak-
ken van verkleaintsamehes
met het motto 'Elfen volk
eerst'. Hes* kreet Is l» strijd
met het gelijkheidsbeginsel
van artikel l van de grond-
wet, «o bepaald* ie Kiesraad
al luim ' ' '."" '

De affiches worden dit week-
eind op last van. justitie wegge-
haald. De Klasrasd constateer'
de twee jaar geleden tnj het ver-
wek tot inschrijving van de
partij dat het bewuste motto
discriminatie is, omdat het uit-
drukt dat autochtone inwoners
gaan boven allochtone incest-'
tenen. n.
Buro in Alkmaar vroeg1 burge-
meester Pop al eerder dece
week de «Oichet te Uten v*r-

••'"

Lijsttrekker

AUEMAAR — Ujrttrek-

trampartU W wotdt, «n lid ;.
; van de AlkttuMÜm gnmeen-
Vteraad. BtJ beeft niet jarea- ,•
: 'ffeerd op een brfeQe.ran de..;
,' gemeente te bevestigen dat i
; hQxijnraMUbenoèmfiiCBan-^
"vaardt ' ' , •' " l 7 ' i
£ Nummer twee op de Itfst i»' •
[ O J. J. Fnuueen die tien da- •:!
f. gen d« tijd krijft t* reageren '•
f of hö voor d» CP ia de raad tl
•tittinff wil nemen.. AU ook .
Mj'niet reageert komt hum- \ drie f JE. Mazereeuw >

•^aan de beurt. De nieuwe i
i raad wordt óp H april door '

burgenieeater J. Pop
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irt enz» yemiaogevsr' '. •.:.;-.: .' bélait. Verder wö Taft
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l̂BroekT^)'i;teèfct'ri«ÏT:̂; 'van < da''.
rog al» kandidaat' van da OaW' (CD), die'naarV«iji
trmnpart^ "86 (GP.I86) voor da . nauw ïiw^3è. CP--86
CMhmAan4wv>a^M ira*n nw^n^niVAn dentifiCMTÜ: VTöÖ '

• = . *n--i,;- >M en Leeuwarden. HipfRBr^E' ben «eennai
dece^Rllel̂^ rwip«cti«vélJjk natiMaüatVf
de tyreede én de darde plaats

de extreem-*, maatai^wp' >JJB''. .'•>>" . • . jrrti»_!__-Z>!_ii.'fi_S'

<xik
;.öiiiiiiEle^ictmteit«n in bet
'v

T:Ten Broeke: "Ik heb fouten
gpniyylrf. «mini-. ben daarvoor
geatraft. Maar nu krant mij
hek vérledep weer naat boven.
In f.deï'prrrtWeer 'maakt :4at
méeriapot.aaninylifefiB.-:

FEN BROEKE
joeen racfsf...

, in GrtimigeiC-'Haüo
tot üjn bealia-;; die in Meeden woont,: zegt

doordat ..-.nietB te weten van het besluit

van Ten Broeke. Hij wil pc. H^
eonndBataar geyen oö .dienen
rtap, ala Ten Broeke hem zenake
heeft getnfbnneerd. " ard,

Eerder, verloor de' CD ayr da
enige kandidaat voor de Gr, vota
ningrn gemeenteraad, Ben Poraad
Hy wil de nieuwe party LEwe n
CLtberté, EgaBté etFratèrnib AF
oprichtöi. Twee andere ooe am

• sprookelyke CD-kandidatCD-k<
kwaaien niet op de Hfat lp de
aen overleed, de ander zei zit andï
onder valse •voorwendaela vmrani
Cffen aduriftelifk bereid fajk l
hebban verklaard de Iqat art d»
te voeren en trok ach terug, trieb



JB. Pellikaan lijsttrekker in Hilversum
•' * ^^^"^•'̂ '"• '̂v '̂f*"*? r̂'trwf*^ l̂"'̂ '!' *

^Buitenlanders' enige
fechte actiepunt CP'86

(Van «me verslaggever
ïohan Brlnfcmaxi)

HILVERSUM • Het «toppen
va» 'de toestroom' van buiten-

<Üutd*ra «n asielzoekers en het
•óver da grens ««ttan van da
jftvd* ia Nederland wonende
[vreemdelingen, Is voor de HU»'
versumnMir B. PeHlteasn dé b«-
fr*sgrsdni om al* lijsttrekker

d* CP*9B aan d» gemeente*

jüv Volgaas Pellikaan voeren de be-
'staanda politieke partyen een
•^voorkeursbeleid' voor vramdelin-
gen ten opzichte 'het Nederlandse

". Dat was voor de nu 25-jari-
ge CF«r twee jaar geleden al de
belangrtiktrte reden om in de poli-
tiek te gaan, laat hij weten. HU
'werd tegelijkertijd Ud van de
CF86 en de Centrum-Democraten
'van Janmaat. Met plaatselijke ra-
ken als 'het opknappen van stra-
ten' en 'het aanleggen van plant-
soen1 wil hij zich niet gaan bezig'
houden. Juk. wil me niet overal in
mengen."

|.:'-Ben verkiezingsprogramma Is
Pelukaan niet van plan te maken.
.HU blijkt ook nauwelijks ideeën te
; hebben over hoe hij otraks -
'mooht hij worden gekozen - in de
gemeenteraad moet handelen. De
HÜversummer blijft het antwoord
schuldig op de vraag hoe hij
denkt de door hem gesignaleerde
problemen - 'de «tijgende crimina-
liteit, het tekort aan woningen en
de bezuinigingen op de ouderen-
•zorg' - daadwerkelijk aan te gaan
pakken.
; Ook over zijn achtergrond wil
Pellifcaan niet veel vertellen. Hij is
in Utrecht geboren, is * nadat hij
eerst Jn andere plaateen beeft ge-

; woond - einde kort in Hilversum
! woonachtig en is hier bij een be-
I drijf in loondienst, is het enige
'dat hij hierover kwjjt wil. In wel-
:ké straat hij woont en wat voor

f soort werk hy dost, wü de Hilvw
roumraer niet zeggon, onder' meer
^trit angst voor de reactie van ztyn
ibaas.
£ Hij is zioh bewust van de ge-
Sóholcte reacties die zijn opvattin-
hggn in de samenleving zuilen ver-
jporzaken. Pelukaan doet ook alle
•jnóeite om zich - voor. zover zijn
opvattingen dat toelaten - diplo-

jmatiek en voorzichtig uit te druk-
ken. £^j haast zioh om aftjtand te
nemen van de uitlatingen van
janmaat over len Dales (zijn lid-

-B. PtfUfcaan, iü&tfrttkw WüJ CP»8 MJ de
gea in xnmi: „2b rijk ia Nadofltmt nipt JOMT".

maatvohap vanv de CD Weaft 'hij
kort geleden opgezegd) en ver-
kondigt meermalen: Jk ben geen
vreemdelingenhater."

Nederlandse volk
Maar zijn opvattingen stroken

geheel met het beeld van extreem-
rechts in Nederland: de grenzen
dicht voor buitenlanders, allocht-
onen en asielzoekers die hier al ja-
ren wonen, .mogen slechts dan
blijven 'zolang het Nederlandse
volk er ni«t onder lijdt'. De be-
staande politieke partijen hebben
volgens Fellikaan schuld aan de
huidige situatie.

Pellikaan vindt het niet onmen-
selijk vluchtelingen die in hun ei-
gen land met de dood worden be-
dreigd, ntot in Nederland onder-
dak te bieden. „Zo rijk is Neder-
land niet meer." Volgens hem ia

'neTBeter vluohtelSngen op te van-
gen in d* buurlanden van het
land waar ze vandaan komen.
Maar Nederland behoeft volgens
hem daar pa» geld voor beschik-
baar te stellen 'ala de problemen
in eigen land zijn opgelost'.

Zijn bedoeling is om in Hilver-
sum met een ifpftdtdnfamKj"* met

'vier personen (zijn vriendin 'staat
op de tweede plaats) aan de ver'
klezlngen mee te doen. Het leden-
tal van öjn partij in Hilversum
zegt hij niet te weten, maar neemt
volgen» hem wel toe. Pellikaan
zegt geen voorspelling te kunnen
doen over de kansen van zijn par-
tij in de gemeenteraad te worden
gekozen. Jk denk dat er Hilver-
Bumtners zijn die willen o>t - hoe
zal ik net een» netjea formuleren -
aan het voorkeursbeleid van ande-
re partijen tegengas wordt gege-
ven,"



Neo-nazi's via CP'86 op
weg naar kamerDe verboden neo nazi-organisatie,

het Aktiefront Nationaal Socialisme

(ANS). is bezig om de macht ie

grijpen in de Centrumpartij'86 die -na

de raadsverkiezingen- worden gepeild

op ééBetel in de Tweede Kamer.

ts losgebrand nadat de lijstaan-
i de CP'86. Willem Wijngaarden, zich

•trekken voor de Tweede Kamerver-
Wijngaarden 166). die lot 1977 In

l woonde, werd Onlangs getroffen door
een hartaanval. Wijngaarden: "Mijn gezondheid IS
me liever dan de partij. Ik mag het bovendien op
doktersadvies niel meer. dus heb ik me vrijwillig
teruggetrokken.'
De nieuwe lijstoanvoerder van CP'86 Is nu Wim
8eaux 1641. Tot de laatste raadsverkiezingen had
Beaux zitting in de Amsterdamse gemeenteraad:
hij werd echter niet herkozen. Van Beaux ta ove-
rigens bekend dot hij vorig jaar april werd ver
oordeeld tot een boete van tweeduizend gulden
en drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf
wegens het invoeren van racistische pamfletten
vanuit Duitsland naar Nederland.
Bewx was de eerste keus van de CP'86 om de lijst
aoiÉ^voeren vóór de Kamerverkiezingen maar in
eersw instantie weigerde hl] die rol. Partijgenoot
Henk ftuitenberg zegt daarover "Beaux was er
namelijk van overtuigd dat hij een zetel zou halen
in Amsterdam. Toen dal niet gebeurde, ambteerde
hij toch een plaats In de Kamer."
Wim Beaux geldt al jarenlang als de machtigste
man binnen de CP'86. Na zijn verkiezingsneder-
laag heeft hij echter, vooral bij de jongere garde,
veel van zijn invloed verloren. De jongeren zjen In

' Beaux de exponent van 'de oude. slappe hap'. Zij
staan een veel radicalere en hardere lijn voor.
Het zijn dan ook deze jongeren die de macht over
willen nemen. Aanvoerder van de ontevreden
CPSe-jongeren is de 30-farlge Menijn Reling. het
kersvene Rotterdamse raadslid. Diens onvrede
kan Ie maken hebben met zijn -onverkiesbare-
achtste plaats voor de komende Kamerverkie-
zingen. Freling is herhaaldelijke malen door de

12
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rechter veroordeeld. Zo kreeg hij drie maanden
gevangenisstraf voor het tn elkaar slaan van een
groep punkers en eveneens kreeg hij boetes en
gevangenisstraffen voor racistische en discrimine-
rende uitlatingen, alsmede voor het brengen van
de HUler-groet. Ook werd hij lange tijd beschouwd
als de hoofdverdachte van de bomaanslag op het
PSP-kantoor in Tilburg. Freling heeft enige tijd uit
angst voor de Nederlandse justitie ondergedoken
gezeten in Duitsland. Daar heeft hij kunnen gros-
sieren in dubieuze contacten,
Freling wordt in zijn coup gesteund door Stewart
Mordaunt (3l), het Haagse gemeenteraadslid
voor de CF86, Ook Mordaunt Is een oude beken-
de van het openbaar ministerie. Op zijn conto
staat eenzelfde veroordeling ak cHe van Freling.
Een derde broeder In het kwaad b Tlm Kudde die
op de tweede plaats staal op de (FSö-lijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Ook Mudde heefi
veroordelingen op zijn naam staan.
Freling, Mordaunt en Mudde kennen elkaar al
meer dan tien jaar. Zij maakten allen deel uit van
het Nationaal Jeugd Front (KJF). de jeugdafde-

ling van Joop éllmmerveens Nederlandse Volks
Unie. Freling was daar zelfs enige tijd voorzitter
«an. Het trio ts ook herhaalde malen gesignaleerd
op bijeenkomsten van de Iwerfe Weduwe' Ros)
van Tonningen in Velp.
Freling stapte echter vrij snel bij het KJF op
omdat hij dat een 'te slappe club' vond. Vervol
gens rtchrte hij mede in 1984 het Aktiefront
Nationaal Socialisten op: één van de meest fana-
tieke rechts extremistische clubs dte in Nederland
na de oorlog heeft bestaan. Hel ANS staat openlijk
de heroprichting van de NDSAP en de sttchtint
van het Vierde Rijk in Nederland voor. De club
koketteert met de Hitlertijd en alle daarbij
behorende symbolen. Hel ANS telt in Nederland
ongeveer vijftig leden, Daarnaast heef l zij nauw«
banden met de «veneens- verboden Duitse moe-
derparttj.

Freling is bepaald niet het enige ANS lid dat ztch
in de CP'86 heeft genesteld. Zo is Johnnte van der
Kam. dte voor de CF86 in de deelraad van het
Rotterdam** Krallngen zit. eveneens ANS-lld. Van

achtste plaats voor de komende Kamerverkie- meer dan tien jaar. Zij maakten allen deel uit van Ham, die voor de CF86 in de deelraad van hel



Van der Ham l» bekend dat hij in 1986 in Schie-
dam een Turks theehuls opblies. Hij werd daar-
voor tot enkele jaren gevangenisstraf veroordeeld.
Een ander ANS-Üd. Mkhel Voosten, is gekozen in
de Rotterdam» deelraad Hoogvliet. Van Constant
Kusten (14). de Arnhems* tystaanvoeroV voor
de Cm. is onduidelijk of hij daadwerkelijk lid is
van het ANS. Wel is het zo dat het ANS Kusten
'haar kameraad' noemr. van wederzijdse sympa-
thie te derhalve Sprake
Kusten die onlangs wetens verboden wapenbezit
en mishandeling tot zeven maanden gevangenis-
straf werd veroordeeld, haalde zeW geen gemeen-
teraadszetel in Arnhem, Wel kon hij zitting nemen
in de deelraad van het Rotterdam» Qetfehaven.
Daarnaast gaat hl) -merkwaardig genoeg met toe-
stemming van Cf-leider Hans Janmaat- als mede-
werker optreden voor de Arnhemse CO-fractie.
Twee andere ANS-leden die met de Cf*86 geasso-
cieerd kunnen worden zrjn fetrick Hlndriki (20.
op de Arnhemse lijst) en Morco van Kuyi urt Gro-
ningen. Ook in de hogere ANS-gelederen is de link
met de CF86 te leggen: ANS-tóder Eite tioman
uit Groningen werd kon voor de verkiezingen
betrapt tijdens het verspreiden van racistische fol-
der) van de Cr*86. Alle genoemde ANS-leden. op
Voossen na. zijn meerdere keren door de rechter
veroordeeld wegen} racisme en discriminatie.
Niet alle oudere CT86-leden staan lijnrecht tegen-
over de jongere garde. Douwe van der Bos (35),
die huurlingen ronselt voor de blanke broeden
in Zuid-Wrik* geniet wel enige aanzien. Zulks kan
ook gezegd worden van nieuwkomer Henk Rui-
tenberg U6), die in de gemeenteraad van Zwol-
le is gekozen. Het is om zijn goede contacten met
de radicale Jongeren dat Rultenberg naar voren is
geschoven ah mogelijke opvolger van Wijngaar-
den in de functie v«n partijvoorzitter. Ook $taat hij
a|s derde geplaatst voor de Kamerverkiezingen.
Maar het is «verduidelijk dat de laatste tijd veel
jonge, fanatieke ANS-leden Hen stevig in de CP '86
nesteten. En steed* meer invloed krijgen binnen
de partij. In fnte vormen de radicale jongeren al
een derde van het ledenbestand van die partij.
Waarmee de partij de Centrumdemocraten, ah
zoiets al mogelijk is, rechts passeert

(«l 1UT «KlM.
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GroenLinks
wil bespreking
van demonstratie

--.^ • ,• . / . . . _ . !j.* :\:.

.^ ; -
Vehlo ,wil dat de plaatselijk»

'_1_IMJÏI i-t-' i—*-» -''politiek zich buigt.over.de
demonstratie 'van neo-nazj's

'; afgelopen zaterdag in Venlo
en een mogelflk vervolg
daarop.
De afdeling zegt ui «n brief aan B
en W, de gemeenteraad en de poli-
tie dat B en Watert moeten blijven
op nieuwe demonstraties van i
recbts-exiremlsten ut de stad. Een .
van de deelnemers aan de demon- •
stracie afgelopen zaterdag, het .
Haagse raadslid Moidsunt (GP'86),
heeft aangekondigd dat in de toe-
komst meer demonstraties in ons
land tullen volgen.
GroenLinla spreekt in de brief ove-
rigens z|jn waardering uit voor het
optreden van politie en burgemees-
ter MJdens de demonstratie in Ven-
lo, De party noemt het optreden
van de politie .adequaat en tac-
tisch" Ook de verklaringen die bur-
gemeester Van ÖraafcHand deed In
de media, hebben volgens de partij
„bijgedragen aan het beheersen
van de si

. . . . . . _..... _ _ . . . .
•• ' V ' . • •• - ."• • r" " '•'•"'•
'Demonstratie Venlo bespreken' Jr , - .v . ", ^
VENLO - GroenLinla in Venlo wü dat de plaatselVke poUtiek lich buijtX

nu neo-naii's afgelopen zateniag In Venlo en «n
f aan B en W, de

op nieuwe demonstraties van lecs-e .
deelnemers aan de demonstratie afgelopen zaterdag, het Haagse' kondid dat in de toekomsdeelnemers aan de emonsrae a ,lid Hocdaunt (CP'88), heeft aangekondigd dat in de toekomst meer- •..",,.,.., )V .lid Hocdaunt ,
demonstraties in ons land zuDen volgen.

f overie
demonstraties in ons lan z u e . . - . , ,
GraenUnks spreekt in de brief overigens njn waardering uit voorn e demonstratie in VG r a e n n s spreoptreden van politie en burgemeester tijdens de demonstratie in
De party noemt het optreden van de politie «adequaat en tactisch*
de verklaringen die burgemeester Van Grmfeiland deed in deaan het beheersen vade verklaringen de urgemnebben volgen» de party Bijgedragen aan het beheersen van; . . . , . - .

*



Afschuw Venlo
overue.o-nazi:s

• ' " " ! - ' •

'VENIO^Mèt
betoging van Duitse en Nederlandse neo-nazi's afgelo-
pen zaterdag in Venlo. ' r

de tot enige strubbelingen, maar de
W ME'ers die de politie achter de
hand hield, hoefden niet in accie ie
komen.

Burgemeester J. van Oraafeiland
vindt dat dergelijke acties jiiet te
tolereren i(jn". CDA-wethouder H,
Waterborg is van oordeel dat de
gemeente aües in het werk moet
stellen om ce voorkomen dat tuUce
groepen andermaal proberen hun
„verder/eUIke ideeén ap deze ma-

il. Janssen
stelt een Jteiharde aanpak" voor.
Onderdeel zou in ifln ogen de op-
richting vin een speciaal b(jsiand<
steam van de politie uit de grote
grenssteden moeten ztfn, omdat Aif
buig is voor herhaling.
Ook het Centraal Orgaan Voormalig
Verzet en Slachtooers reageerde
met afgrijzen op de actie ren de
neo-nari's- 'Het bestuur van het
Generaal Orgaan vindt dat de bur-
gMieesier van Yenlo het niet tover
had..moeten! laten .föraen dat de

i stad kon'

Nijmegen
De neo-nazl's, die met een stuk of i
vtfftien auto's waren gekomen, ver-
trokken vervolgens in twee groe- '
pen: de ene richting Duisburg, de >
andere richting Nijmegen. Daar
werden drie Auto's door de politie
tegengehouden, tn &n ervan wer-
den honkbalknuppels, een mes on
propagandamateriaal aangetroffen.
Tegen drie Groningen en «n £n-
sehodenaar maakte d« politie pro-
ces'Verbaaiop.

• 2DS OOK PAGINA 7: j
"Wlr marchjerea"

_„
tig iwwuaiVlJT,7de VenlÓM

• binn'enstad. ging o^auhstnréiL Eén
r' demonstrant werd daarb(| gaines-1~-:

twrd. De politie was vooraf getipt
over een-ophanden, t^nde demon-
stratie in da grensstreek.' •

Ingreep
Rond half «n verzamelde de groep
radicale jongeren uit Nederland en
Duitsland zfch bü het KS-»tation.
2Jj "wUden protesteren tegen het
verbieden vtn extreem-rechtse or-
ganisaties door de Duitse regering.
Zij togen, achting Soemondse

-Poon, vanwwruit te het centrum
'in wilden lopen. Op het moment
dat »ij spandoeken ontvouwden en
aanstalten maakten oa pamfletten

.-uit te delen, greep de politie, (n. Zes
••agenten beletten de groep de bin-
Tnenstad In te gaan waar veel winke>:
Jend publiek was, onder wie een
-groot aantal Duitsers. t.- . •.
. IDe demoRstranun werden tegenge-

-:houden, omdat ze niet in het betit
•waren van «en vergunning om een .
proMsbnars te houden. Op de span-
doeken en <te folders stonden geen
fascistische of racistische leuzen.
De teksten waren enkel gericht
tegen het beleid vu de Duitse
regering op het gebied van ex-
treem-rechtse organisaties, aldus

of racistische leuzen,
«aren enkel t*rirh(

Vanwege het verzet b(i de Inbeslag-
name van het



Neo-nazi's in rotten van vier over de Koninginnesingel in Venlo

'Wir marschieren'
„Dit mik in die «gen... Ik
dient:'Als )• waMeoen ze
durft te zeggen, schieten

ze |e dood." Neo-nnl's in
Venld.

'luw PETER HEESEN

VENLO - „Het waren van
die echte Hitler-jongetjes,
die in rijen van vier door de
scad marcheerden. Ze
schreeuwden 'Wir marschie-
ren' en keken niet links of
rechts, maar recht vooruit.
Het was ontzettend akelig."
..Een kerel met een kaki-uniform en
[Jfctisties. die veel we* had van
FÏÏ3Hx3. was de leider. H\ gaf de
commando's en droeg «en porto-
foon. Het griezeligste waren de
ogen van de jongens. De pupillen
stonden wijd open en keken heel
mr. Die blik in die ogen... Ik had
het idee 'als je tvat tegen ze durft te
zeggen, schieten te je dood'.*
Audrey Schröer (23) van tearoom
Entre Nou* aan de Koiünginnesin-
i?el is een dag na de betoging van
ntio-nuzi'ï ir. Venlo nog onder de
indruk van de gebeurtenissen. ZU
geeft toe dat ze „doodsbang* is
geweest.

Colonne
Zaterdagmiddag verzamelden zich
bij het NS-station zestig tot zeven-
tig radicale jongeren uit Nederland
m Duitsland Zij wilden proteste-
ren tegen het verbod op extreem-
rdue organisaties door de Duitse
regering. Zy stapten uit ongeveer
vijftien auto's, stetóen'iich op in
rotten van vier eA marcheerden
naar (ie Roennwidse Poon. De co-
lonne liep onder het viaduct door
zonder zich te storen aan het ver-
keer. Opstoppingen waren het ge-
volg.
Aan de andere kant van de Roer-
mondse Poort wachtte de ijlings
opgetrommelde politie de jongeren,
variërend in leeftUd van achttien
tot dertig jaar, op. De politie wist
dat dit weekeinde wellicht zo'n de-
monstratie plaats zou vinden In
.een grote plaats In de grensstreek"
en had in Venlo 35 ME'ers achter
de hand.
De neo-nazi's voelden er niets voor
om door het cordon heen te breken
«n liepen in hoog marstempo terug

* Het NOS-journttl toonde het optreden van de neo-nazTs in Vinlo.
richting de VleesstNuit, waar inmid-
dels ook een kleine politiemacht
gearriveerd was. Deze dwong de
extreem-rechtse club richting NS-.
station, wdtti de groep voorbij En-
tre Nous kwam. Een serveerster
kreeg het „Spaans benauwd'. Eidce-
Ie klanten kregen pamfletten over-
handigd.

Pamfletten
Een gedeelte van de tekst luidt:
'Mc bijna. ten. jaar gtltdtn dimdt
d» bubat regering éy' Int opptrstt
gerechtshof A» Kurlsruht ttn v*r-
a>tk in om dt vQlksruuiomalwti-
xh* pürtijm FJiP. (Frtüuiüicht
DeutKtM Arbeittrpartn) m ML
(tfatwnalt Latt-Hamlmrg) u vtr-
tritdm. Nadat vcmafeind im al
\titr organisolut m drit vtrtni-
qmgm van d* voüatuUimalt op-
paritit ttfn vtrbodm en mttxm-
dm, vu dt ngtring m Bern mt
ook nog dt rrst wm dt nationale

4flrnaJc van dl fociaU vtrvorven-
htdm, maasattxrictooskrid, wo-
ningnood n tnnttnlandirstoe-
vlMd kfimtrkm dt BRD (Jlwui-
nmrtptibtiek DuiUÜaut") mmo
1994. Dt towm ut Bm* tyn lo-
taal dt kluts tot>\jt m nitt m staat
om dt tatidifft eruit dt baat tt
worden. (...)
GUt kniiKh gtttad wit ndtionalt

wordt m diclttfftmttseld. t>9
voüawticaaiutta m gtketl Wist-
Europa A«Mm bniottn nitt Um-
gtr passief tt btijrxn tn aanzien
van dt xuidig* golf wm ondtr-
dnMcingmvtrtodmmdtBRD.'

'Niet racistisch'
Volgens de politie waren de teksten
op de pamfletten en de spandoeken
niet racistisch of discriminerend.
Waar zij wel moeite mee had, was
dat de groep geen vergunning had
om te demonstreren, wat volgens
de algemene politieverordening wel
vereist IS.
VUk by Entre Nous wilde de politie
daarom een groot spandoek v»n
ten 31-jarige Deveruenaar afrak-
ken. Deze verzet» zich. Volgens
Audrey Schröer verkocht de Deven-
tenaar enkele agenten een paar
rake klappen, maar werd hij met
gtiyke munt terugbetaald. Daarna
werd de man iit de boeien geslagen
en afgevoerd.
Audrey; «Heel vreemd was trou-
wens dat de anderen gewoon door»
liepen. Die Rambo riep in het Duits
zoiets als 'doorlopen' en Iedereen
deed dat. Niemand hielp, die ene.
ter hoogte van de ABN-AMRO-bank
kwam het tot een opstootje met de
politie. Daar is nog flink gemept,
volgens nuj. Die neo-nazi'» gooiden
daar ook hun pamfletten in de

bMMHInM/GlM

lucht.* Waarschijnlijk vanwege de
aanwezigheid van de MFers kozen
de neo-iwzi's eieren voor hun geld
en vertrokken In hun auto's.

De Venlose beschrijft de groep ais
een gemèlwrd gezelschap. .Er za-
ten een paar skinheads tussen,
sommigen waren helemaal in het
zwart en de meesten hadden een
uniform of iets dergelijks aan. Ze
droegen bijna allemaal legerkisrjes
en hadden kort geknipt haar."

De angst van Venlose politici is, dat
de nee-nazi's opnieuw zullen probe-
ren hun ideeën door 'overvaltccK-
nieken' aan het grote publiek te
uiten. Logisch, want door de grote
tegenstand in eigen land zullen de
Duitse neo-nazi'j moeten uitweken
naar de grenssieden in hun poging
het Duitse pubiiek te bereiken. Het
is niet waarschijnlijk dat ze in de
toekomst toestemming vragen voor
hun optochten. Dat £ «te het aan
burgemeester Van Groafeiland ligt,
ook zinloos, want een vergunning
daarvoor zullen ze nooit ofte nim-
mer krijgen.
Het hele incident in Venlo duurde
ruim een kwartier. Audrey Schroef
zal het echter niet licht vergt ton,
.Die ogen van die mensen - het
leek wel of ze allemaal gehersen-
spoeld waren. Ze waren zo wezen-
loos, zo met haat vervuld."



'Vaker demo's
van ne o-nazi's
in Nederland'«, • • . . •
«foor ZWZS VERSIAOGEV6R

DEN HAAG - Extreem-
rechtse groeperingen uit
Nederland en Duitsland
gaan vaker in Nederland de-
monstreren. Zusterorganisa-
ties uit B«Igi6 en Frankrijk
zuilen zich dan aansluiten.
Dat zegt Stewart Motdmnt (31),
enig gemeenteraadslid voor de Cen-
trum Party 1986 (CP '86) In Den
Haag. H(| na een vut de deelne-
mers aan de korte betoging van
neo-nazi'i in Venlo afgelopen zater-
dag. > •.

Volgen» Mordaunt hebben geestver-
wante groeperingen (n Frankrijk en
BelgW harde toezeggingen gedaan
In Nederland te komen demonstre-
ren om, wals hj] het noemt, .de
onderlinge band te verstevigen".
Bovendien «raden rechtse organi-
saties zich vooral op Nederland
witten richten omdat, aldus Mor-
daunt, vanait ons land druk wordt
uitgeoefend op onder meer Duit»*
land om rechtse organisaties te
verbieden.
Mordaunt zegt dat demonstraties
van extreem-rechtse groeperingen
in het hele land en niet uitsluitend
in de grensstreek te verwachten
t(jn. Volgens hem tullen daarvoor
geen vergunningen worden aange-
vraagd, omdat ervaringen in het
verleden uitwijzen dat die toch niet
aigegcyan worden. i
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Bijlagen :

Evaluatie bron

Op 20 augustus vergaderden de kringvoorzitters en gemeenteraadsleden
de CP'86 in Saesenheim.
Aanwezig waren 11 personen, te «eten:

van

Indien voltallig zouden er 26 personen aanwezig zijn. Gezien de
vakantietijd ontbraken er nogal wat personen. Daarmaasf komt het steeds
vaker voor dat mensen zonder opgaaf ontbraken. en

Voor beiden is dit niet de eerste keer. Afgesproken is dat
betrokkenen de wacht wordt aangezegd. Voortaan krijgt men een
waarschuwing. Bij herhaling volgt royement.

De vergadering werd grotendeels bepaald door een discussie over de koers
van de partj-j. :.

'% '» en
willen dat de CPtstt de strijd met links aangaat. Het vechtpartijen en
rookbommen willenJze vergaderingen van PvdA en Groen Links gaan
verstoren. betoogde dat er binnen een jaar doden bij rechts
zullen vallen als ze niets ondernemen.

was de enige van de aanwezigen die hier tegenin ging.



De overigen zwegen. Ook mengde zich niet In de discussie, hij
speelde de neutrale voorzitter.

D* radicale vleugel, door bron als ANS-aanhangers omschreven, villen een
situatie zoals in de BRD.
MemAtrll ook contacten leggen met de FAP en niet roet de NPD (dat Is niks
voXglms ).

t, omschreven als ex-legionair en doifme vechtmachine gaat de
ordedienst van de CF'86 op poten zetten.

Is geveld door hernia.

verklaart alles In de wereld en In Nederland vanuit het
streven van links naar wereldoverheersing en vanuit de nacht van de
Joodse lobby.

heeft op verzoek van een plan opgesteld om de
nieuW naam van de CP'86 (Nationalistische Volkspartij Nederland?}
beienp te maken. Als het doorgaat, want met name de aanwezigen uit de
Ded Btiag en Rotterdam bleken zeer te hechten aan het aanhouden van de
naaai/CP'86. De zaak wordt opnieuw door het DB bezien.

In de laatste veeek van september, dan wel in de eerste week van oktober
Is het de bedoeling dat er een A.L.V. wordt georganiseerd.
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Evaluatie: Datum beridit: Bijlage (n)

Betreft:

Cp dcnderdag l september 1994, omstreeks 20.00 uur, vindt een vergadering
plaats van de deelgemeenteraad Delfshaven te Rotterdam, Cp de agenda staat o.a.
de installatie van het CP'86 lid : " . Tevens wordt
geconstateerd dat reeds als deelgemeenteraadsleden zijn geïnstalleerd,

(vertegenwoordigers van Groen Links).

De openbare vergadering wordt door ongeveer dertig anti-fascisten bijgewoond,
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Betreft: IJZERBEDEVAART.

In het blad 'Centrunmieuws * van de CP'86 werd in de maand juli
1994 opgeroepen om vanaf het Centraal Station gezamenlijk te
vertrekken naar Diksnuide in België, alwaar op 28 augustus de
jaarlijkse IJzerbedevaart plaats vond.

Kort daarop werd door de organisatie 'Haags Initiatief tegen
Fascisme en Discriminatie' een demonstratie aangekondigd op
het Centraal Station te Den Haag. Tevens werden in de gemeente
Rotterdam folders uitgedeeld waarin werd opgeroepen tot de
demonstratie.

In overleg met de politie Haaglanden hebben de leden van de
CF '86 in plaats van op het Centraal Station te Den Haag, op
het station Delft-Zuid verzameld. Zij vertrokken daar op
zaterdag 27 augustus 1994 omstreeks 12.00 uur met 8 personen
in een busje. Onder hen aanwezig was . Het
geheel had een rustig verloop. Br waren in Delft geen anti-
facisten aanwezig.

Op dezelfde datum demonstreerden vanaf 10.30 uur, in en rondom
het c.s. te Den Haag, een groep van ongeveer 50 personen tegen
Nazisme en tegen de bijeenkomst in Diksmuide. Er werd gezongen
en er werden folders uitgedeeld met de titel: "Nooit meer
nazisme". Aanwezig waren o.a. de bekende

•

Duidelijk werd dat de groep demonstranten niet op de hoogte
was van de gewijzigde vertrekplaats van de leden van de
CP '86.

Wij constateerden dat zich onder de demonstranten 'fotografen'
bevonden, die kennelijk het station afspeurden naar rechtse
lieden.



-blz. 2 IJZERBEDEVAART-

De demonstratie werd omstreeks 13.00 uur ontbonden.

Hierbij is gevoegd:
1. De folder 'Nooit meer nazisme'.
2. De Kennisgeving van demonstratie
3. De oproep tot demonstratie.



l-
Nooit meer nazisme

Morgen. 28 augustus, vindt weer de jaarlijkse IJzerbedevaart plaats in het Belgische
Diksmuide aan het riviertje de Uzer.
Dit is een herdenking van de slag om het riviertje de Uzer in de Eerste Wereldoorlog.
Daarbij vielen tienduizenden (vooral Vlaamse! doden. In de eerste jaren ging het om een
herdenking van de gruwelen van de oorlog. Vanaf de jaren '30 werd de IJzerbedevaart
steeds meer een samenkomst van nationalistische, extreem-rechtse en andere anti-
democratische bewegingen. In de Tweede Wereldoorlog steunde de bedevaart-organisa-
tie de Nazi-bezetters en wierf vrijwilligers om met het Duitse leger aan het Oostfront te
vechten en voor de Duitse SS.

Vanavond vindt in Diksmuidö volgens alweer traditie de zogenaamde 'Kameraads-
schapsavond' plaats.
Nieuwe en oude fascisten zijn trouwe bezoekers. Uit België zelf komen Voorpost, Were
Di, Odal, Nationalistische Studenten Verbond, Vlaamse Militanten Orde, Vlaams Blok,
neo-nazistische skinheads en diverse pro-apartheidsclubs. Uit Engeland leden van de
8ritish National Party en van Blood and Honour, een organisatie van Britse Neonazi-
skinheads. Ook uit Duitsland en Frankrijk komen vertegenwoordigers van partijen en
terroristische organisaties.
Uit Nederland kornen de bezoekers uit CD en CP'86 kringen, het verboden Aktiefront
Nationale Socialisten (ANS) en neo-nazistische skinheads die zich organiseren rond het
blad Hou-Kontakt.
Regelmatige bezoekers zijn naast de weduwe Rost van Tonningen, onder andere Wim
Beaux, ex-gemeenteraadslid CP'86 in Amsterdam, F. Hofman, ex-gemeenteraadsiid CD
in Amsterdam en natuurlijk Steward Mordaunt, gemeenteraadslid CP'86 in Den Haag.

De laatste, diverse malen veroordeeld wegens racistische uitingen, waaronder het
brengen van de Hiiler-groet, is een van de stuwende krachten achter de Nederlandse
delegatie, m Centrumnieuws, het blad van CP'86, worden de lezers opgeroepen om
naar de kameraadsschapsavond te komen, naar de collega's uit Europa: 'Samen worden
liederen gezongen, over politieke strategieën gepraat en de situatie van het nationalisme
in eikaars vaderland besproken, een uitgelezen mogelijkheid om kameraden te ontmoe-
ten in ongedwongen sfeer'.

Centrumpartij '86 regelt ook dit jaar weer gezamenlijk vervoer: het centrale punt van
vertrek is 'zoals gewoonlijk Den Haag', vanaf het Centraal Station, vanmorgen, om 11
uur.

Daarom staan wij hier. Wij protesteren tegen de aanwezigheid van
organisaties die zich baseren op gewelddadig nationalisme. Organisaties
die al slachtoffers gemaakt hebben en daar doelbewust mee door willen
gaan. De aanslagen in Duitsland en andere landen op asielzoekers en
migranten zijn daar voorbeelden van. De activiteiten van deze groepen,
waaronder de in de Nederlandse politiek vertegenwoordigde CD en
CP'86 dragen bij aan een toename van racistische ideeën en geweld.
De gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië laten zien wat een heilloze
weg dat is.

Hou ze in de gaten!



Gemeente Den H*ag

1.559

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van eed betoging,
een vergadering, een samenkomst tot het beujden van godsdienst of levensovertui-
ging.

Op grond van artikel 10 van de Algemene Politieverordening voor 's-Gravenhage 1982, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis te geven.

1. naam, adres en telefoonnummer van de organisatie en kennisgever:
HAAGS INITIATIEF TEGEN PACISME EN DISCRIMINATIE
postbus 73859 2507 AJ Dea Haag

070 3893540
postbus 73859 2507 AJ Den Haag

070 3893540
2. doel van de manifestatie:

PROTESTEREN TEGEN DE BIJEENKOMST IN DIKSMUIDEN TB BELGIB

3. datum, tijdstip en duur van de manifestatie:
zaterdag
27 augustus 1994
10,30 - 12.00 uur

4. aantal te verwachten deelnemrs:

50

5. van welk vervoer wordt gebruik gemaakt?:

6. hulpmiddelen die worden gebruikt ter ondersteuning van de manifestatie:
- vlaggen/sandwichborden/spandoekenyfolders 1).
- eventuele andere hierboven niet genoemde hulpmiddelen:

koorvan 15 personen

1) SVP doorhalen wat niet van toepassing is.

1) SVP doorhalen wat niet van toepassing is.



7. verzamelplaats en de te volgen route (ook s.v.p. aangeven waar enige of langere tijd
wordt stilgestaan)

KONINGIN JULIANAPLBIN

8. a. wordt er een petitie aangeboden?:
b. zo ja, aan wie?:

9. maatregelen, welke te nemen door organisaüe en om de manifestatie ordetijk te laten
verlopen.

woonplaats
Den Haag

datum handtekening
26 augustus 1994

, Brigadier



-
>fy*$*yK'Viif>t.y:.ff v^.'tift'-A&f'vyöv ;*$•*•••*! -jj. ^^(fSrr

ff.-WSK';

OPROEP

Zaterdag 27 augustus
10.30 uur Centraal Station Ddn Haag

proteetbljeenkornst
NOOIT MEER NAZISME
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Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nummer :
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Evaluatie:
Bijlagen :

6935
28-10-1994

Afkomstig van:

Op zaterdag 8 oktober 1994 vindt een G&86 vergadering plaats in Rotterdam, op
t het adres Slinge 76-78 { R.K.-kerk, Parochie O.L. Vrouwe "onbevlekt ontvangen",
de Bevervoorde te Rotterdam.)

Die dag treden en•̂  — — j

Zaken die de revue passeren zijn o.a
op als voorzitters.

1- Het samenvoegen van de Kring Rotterdam en Dordrecht.
2- Kiezen van een nieuw bestuur voor de Kring Rotterdam/Dordrecht.
3- Links-Rechts verhoudingen.
4- N.V.D. ac±iviteiten/ontwiJdcelingen/aarineldingen.
5- THE SPRING



Vervolgblad nr: l bij cperatierapport nr:
informatierapport nr: 6935

l . - Het Ttepienvoecien van de Kring Rott*3̂ ^ niet Dordrecht .
Mbt de "problematiek" van de Kring Dordrecht, blijkt dat de Kring te klein is
(te weinig mensen hebben) om naar buiten enige indruk te kunnen maken als
CP'86. Tijdens de vergadering wordt besloten om de Kringen Rotterdam en
Dordrecht maar weer samen te voegen, zoals dit in het verleden ook het geval
was. Men hoopt dat de partij daardoor een betere uitstraling krijgt met een
grote aanhang.
Probleem is echter, dat ., nu voorzitter van de Kring Dordrecht zijn
vcorzittersschap moet inleveren ten behoeve van
Niet dat daartoe niet bereid is, maar de relatie - is
niet van dien aard dat zij goed met elkander accorderenl !

2 . - Kiezen van l̂ en nieuw bestuur Krincr
Na. enige discussie, ideeën, bemoeienissen, van vooral en
waarbij opvalt dat mogelijk enige zaken al zijn voorgekauwd, vindt een
zogenaamde stemming plaats, waarbij het volgende besloten wordt:
VOORZITTER ...............

PENNINGMEESTER.
SECRETARIS

Na de stemming wordt door meegegeven dat hij hoopt op een goede
i samenwerking in de toekomst, waarin de CP zich duidelijk zal moeten
manifesteren naar het publiek. Tevens wordt gevraagd in de toekomst de te
beleggen vergaderingen van de CP massaal bij te wonen.

? T ~ . TiiIMR»* /RECHTS •verhouding.
Duidelijk wordt in de vergadering, bij monde van velen, dat LINKS de strijd
tegen RECHTS steeds harder aan het aanpakken is. (Voorbeelden worden niet
aangehaald, wordt ook niet naar gevraagd! )
Dit is dan ook de reden dat RECHTS niet rustig wil afwachten en de strijd
tegen LINKS op een goede wijze zal aangaan, door een aantal zaken te
organiseren en structureren.
Hiermee wordt bedoeld, dat in een vorm van samenwerking, met andere Kringen
van de CD en CP, linkse personen, lokaties van linkse bolwerken, in kaart
worden gebracht. Wanneer er een confrontatie met LINKS te verwachten is, wil
RECHTS het zo organiseren dat zij genoeg mensen op de been kunnen brengen cm
zich niet uit het veld te laten slaan.

RECHTS wil de confrontatie echt aangaan, met daarnaast een mogelijkheid om op
hetzelfde tijdstip ergens anders, in een andere stad/plaats toe te slaan
tegen een LINKS- object.



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr:
informatierapport nr: 6935

Ook de POLITIE komt in dit verhaal ter sprake.
In het verleden was het zo, dat op het moment dat enige confrontatie dreigde,
de politie tussenbeide kwam, waarop RECHTS in groepjes werden afgevoerd.
"Dat raag ninmer neer gebeuren", zegt !.
Duidelijk wordt dat men van RECHTS vindt dat bij zo'n actie LINKS als de
"goeden" worden gezien en RECHTS als de "slechten".
Het nadeel van het laten afvoeren van de rechtse mensen is, dat dit altijd
gefaseerd gebeurjK Tijdens zo'n proces blijven dan altijd een aantal personen
achter om te wachten op "nieuw" vervoer van de politie.
In die tijd hebben zij als RECHTS veel te verduren, in die zin, dat zij
bespuugd en uitgejouwd worden door LINKS.
"DIT mag ninmer meer gebeuren". Als democratisch gekozen partij zullen zij
indien nodig ook een veldslag leveren met de politie.
Het kan niet neer zo zijn dat een partij, die uitkomt voor vele ideeën van de
bevolking, deze ideeën niet mag uiten omdat toevallig LINKS-Extreem dit NIET
WIL HEBBEN!!.
"LINKSE DEMONSTRATIES, waar tegenwoordig ook "TORREN" bij betrokken zijn,
mogen toch ook doorgang vinden", ook al wordt aangekondigd dat RECHTS
zal komen. In dat geval wordt LINKS tegen RECHTS door de overheid beschermd.
DIT moet veranderen volgens RECHTS .'Wij CP'ers hebben evenveel
rechten als elke andere staatsburger".

4.- NVM (Nationalistische Veiliqheids Dienst)
actsJviteit en/ontwikkelingen/aanmeldingen.

Mbt de NVD wordt duidelijk dat zij al een redelijk leden-aantal hebben.
Doch.... de meeste leden komen uit een zelfde regio.
Duidelijk wordt dat dit verhaal wat nu in de Kring Rotterdam/Dordrecht wordt
neergelegd, eveneens neergelegd zal worden in andere CP-kringen.
Voorlopig houdt men zich binnen de NVD bezig met organisatorische zaken en
trainingen.
Volgens zijn reeds een aantal trainingen geweest. Tevens doet hij een
oproep aan een ieder zich aan te melden bij deze Dienst.
Zoals gewoonlijk,.... treden een aantal leden toe tot de NVD.

5.- THE SERING.

Gesproken wordt over de voormalige ontmoetingsplaats van CP'86, de Ierse pub
THE SPRING.
Naar voren wordt gebracht dat regelmatig personen uit de linkse hoek deze pub
bevolken. Terwijl de CP-ers te horen hebhen gekregen dat zij als CP-ers in
THE SPRING niet meer welkom waren. Indien de eigenaar het wel toelaat dat er
van die linkse punkers in zijn zaak komen, moet daar iets aan gedaan worden.
Gepeild wordt of er animo is om THE SPRING eens onderhanden te nemen.
Uit reacties van de aanwezigen, mag geconcludeerd worden dat men er zin in
heeft om THE SPRING met daarin de eventueel aanwezige LJNKSEN op korte
termijn aan te pakken.



Vervolgblad nr: 3 bij operatierapport nr:
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Eveneens wordt duidelijk dat RBCHIS in de toekomst meer lokaties op het oog
heeft die in de toekomst aangepakt kunnen worden.
Welke lokaties dit zijn blijft vooralsnog onduidelijk.

Verder wordt die middag bekend dat niet op de
vergadering aanwezig kon zijn omdat hï^met spoed naar FRANKRIJK noest
afreizen, omdat zijn noeder, daar een hartaanval heeft gehad en "zeer slecht"
is opgenomen in het ziekenhuis.

*



INFCRMATIERAPPCRT

Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nummer : 0659
Datum : 28-10-1994
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

CP'86 te Rotterdam.
vergadering van de

Die middag zijn circa 40 personen aanwezig, onder wie



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
informatierappsrt nr: 0659

gesproken is over:

- NVD (Nationalistische Veiligheids Dienst) onder leiding van
- Nieuwe cntrnoetingsruimte Poko/Inko tegenover het Stadhuis.
- Stemming nieuw bestuur
- Problemen met de SPRING.
- Betoog tegen de CD

Chronologisch passeert e. e. a. de revue:

De NVDt

M. b. t. de Nationalistische Veiligheids Dienst neemt o. a. het woord, met
een uitleg over deze organisatie.

Na een verhaal over de bedoeling van de NVD, (organisatie t. b. v. het
beveiligen van de Rechtse partijen, houden van trainingen eet . ) wordt
opgeroepen zich bij deze dienst aan te melden.
Diverse reacties komen los uit de zaal, waarna formulieren worden uitgedeeld
i. v. m. inschrijving.



Vervolgblad nr:2 bij cperatierapport nr:
informatierapport nr: 0659

Nieuw ontmoetingsruimte Poko/Ioko tegenover Stadhuis.

Gesproken wordt over een nieuwe critmoetingsruiinte voor de CP.
, dat dit vermoedelijk het café "PQKD/IDKD" gaat worden, dat

gelegen zou zijn tegenover het Stadhuis Rotterdam.
Hier wordt later op teruggekomen.

Stemming nieuw bestuur.

Het is niet geheel duidelijk wat de problemen zijn tussen de kring
Dordrecht en Rotterdam.
E.e.a. heeft wel een aardige inpact, daar diverse sprekers aan
het woord komen, onder wie: :, ', en
Uiteindelijk wordt na enige discusssie en een zogenaamde stemming duidelijk
raat de voortrekkersrollen verdeeld worden onder:

, de nieuwe voorzitter.
, de nieuwe secretaris en

., de nieuwe penningmeester.

Problemen SPPTNG.

In het verleden zijn er problemen geweest over hun (CP'86)
aanwezigheid in de SPRING, een Ierse pub aan de I*teuritsweg te Rotterdam.
Na een lang verhaal over acties van de zijde van LINKS-EXIKEEM tegen de
CP-ers en het optreden van de politie, neemt stelling voor de
toekomst om e.e.a. anders te laten geschieden.
Hoe anders blijft onduidelijk wel een hardere opstelling en een massalere
opkomst van RECHTS tegen LINKS.
In dit verband wordt duidelijk dat rancuneus is ten opzichte van het
café "de SPRING."
Hier zouden nu ook LINKSE lieden vertoeven, hetgeen ernstig tegen het toch
"al zere been" van is.
"Als wij, als extreem Rechts niet welkom zijn in de SPRING, dan LINKS dus ook
niet."
Opgeroepen wordt om hiertegen in de toekomst iets te doen. (Een kleine
verbouwing of zo, met wathklapjes hier en daar!)
Het idee vindt gretig artrek onder de aanwezigen.

"Uitnodiging"-volgt!!!

Betoog tegen._/fe m (Centrum Democraten)

neemt op een gegeven moment ook het woord en gaat zich afzetten
tegen de CD.
JANMAAT, Johannes G.H. komt er vanaf in zijn verhaal slecht,
Daarnaast raaskalt hij over het feit dat de CD een compromis partij aan het
worden is. Volgens hem puur partij-politiek.
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LEZEN EN L A T E K L E Z B N
LEZE NE NLATE NLEZE N

NAGEKOMENMEDEDEINGEN
BRON: ELSEVIER 13/{-94.

Uitspraak van Procuraur-generaal,thans Minister
van Justitie SORGDRAGER: HOE NEDERLAND ER OVER
DERTIG JAAR ZAL UITZIEN? VUIL EN ONVEILIG! ! ! ! !

SERIEUS NKMEN, MAAR WE DOEM HET NIET.
WAT JE ERMEE MOET. IKtfEET OOK NI

Linies-radicale rechtenstudenten ui de jarea zestig an
zeventig zitten thans als magistraten op het fluwelen
kussen achter de groene tafel..En dat is te merken.Da
fatsoenlijke burger heeft'ten opzichte van de crimineel
'nauwelijks nog rechten.Niet de misdadiger naar diens
slachtoffer is thans mikpunt voor onze justitie.
WIJ WILLEN EEN EIND MAKEN;OM DOOR BUITENLANDERS
GEDISCRIMINEERD TE WORDEN!
WIJ DOEN EEN OPROEP AAN MILITAIREN EN EX MILITAIREN
ALSMEDE POLITIE EN EX POLITIE-MENSEN OM ZICH TE ORGA-
NISEREN EN EEN VUIST TE MAKEN TEGEN ONDERDRUKKING VAN
DE NEDERLANDSE BEVOLKING DOOR BUITENLANDERS WELKE TEN
DOEL HEBBEN HUN CULTUUR EH GODSDIENST AAK ONS OP TE
DRINGEN!
STRIJD OOK TEGEN DE GEITENHAREN-SOKKEN CRIMINELEN VAN
GROEN LINK(S)!! ZIJ BEWERKEN Z.G. ASIELZOEKERS HUN
PASPOORT VOOR AANKOMST IN NEDERLAND ZOEK TE MAKEN,
ZODAT ZIJ NIET MEER UIGEWEZEN KUNNEN WORDEM! DIE
RATTEN STRIJKEN WEL EEN FLINK SALARIS OP!

NEDERLANDERS!
BEWAPEND U, WANT DE KORPSCHEF WIARDA VAN UTRECHT GAF
DE BURGERIJ DE RAAD EEN HONKBALKNUPPEL AAN TE SCHAFFEN.
IN ONZE GEVANGENISSEN, WAAR VERLICHTE DIRECTIES
CONDOOMS UITDELEN EN PLEITEN VOOR HET VRIJ VERSCHAFFEN
VAN DRUGS, HEEFT IEDERE CRIMINEEL RECHT OP EEN KNUS
TOERICHTE CEL IN VERBAND MET ZIJN PRIVACY. DAT RECHT
WORDT ECHTER ONTZEGD AAN ONZE BEJAARDEN EN CHRONISCH
ZIEKE MEDEMENSEN DIE IN VERPLEEGHUIZEN WEGENS GEBREK
AAN RUIMTE IEDERE VORM VAN PRIVACY MOETEN ONTBEREN!

DAT KOMT ERVAN ALS JE GEEN CRIMINEEL BENT

4 • v.T.V.o (Verzet Tegen Vreemde Overheersing)

COPIEËREN SVP EN LATEN JLEZEN! KETTING.!? f ! ! ! i

N E D E R L A N D E R S

Net als voor de tweede wereldoorlog toen ons land
werd overspoeld door Duitse ..dienstmeisjes" worden
wij heden ten dagen bedreigd door lieden uit Noord-
Af rika, met name MAROKKAANSE Drugsrunners. Ook TURKEN
en iedereen van ARABISCHE afkomst zijn inmiddels een
gevaar voor onze samenleving gaan betekenen, want wie
worden er in dit land steeds mear gediscrimineerd?
Wie rijdan er steeds mear in vatte MERCEDESSEN?
Wie rijden er altijd door rood licht, parkeren dubbel,
en hebben maling aan U en mij.
Of zoals de directeur van een ASIELBOOT in Ouderkerk
aan den Ijssel aan een verslaggeefster van het A.D
zei: DS ASIELZOEKERS VERVELEN ZICH, STAAN LAAT OP EN
GAAN LAAT NAAR BED. DAT MOETEN DE OUDERKERKERS MAAR
ACCEPTEREN. WANT ZIJ KOMEN IMMERS UIT EEN ANDER LAND
MET ANDERE GEWOONTEN!
Politie auto's en ambulance's rijden soms af en aan
maar als je bij de directie informeert wat er gaande
is, hoor je dat er eigenlijk niets is gebeurd. De
politie wordt vervolgens sen spreekverbod opgelegd.
( WIJ NOEMEN DAT CENSUUR )
Wat te denken van 's-Gravendeel waar het aantal woning
inbraken fors is gestegen, winkeldiefstallen de pan
uijtrijzen en vechtpartijen met ' s-Gravendelers legio
zijn.
In Züüfllaren woede een massale vechtpartij tussen
ALBANESCHE EN ZAIÏRESCHE GASTEN die elkaar te lijf
gingen met kostbaar NEDERLANDS voedsel en
alsof dat niet genoeg was met de planten en bloem-
bakken van de omwonenden. En wij maar goed doen!
Toen enige tijd terug een door haar moeder afgestaan
Marokkaans meisje overlaadden naar NEDERLANDSE maat-
staven werd begraven kwam direct de MAROKKAANSE gemeen
schap in opstand om het lichaam op te eisen om naar
MAROKKO te laten overbrengen want het moest volgens
ISLAMITISCHE traditie worden begraven.
Maar toen onlangs een NEDERLANDS JOODSE familie omkwam
bij een vliegtuigongeluk boven Marokko en de nabestaan
den ze in JOODSE grond vilden begraven^ kon dat niet! ! !



N E D K HA N i) K K ö

Tijdans aan bijeenkomst notabenen in een Rooms-Katho-
liska kerk in Dordrecht, waartoe een Islamitische
geestelijke was uitgenodigd, ward de vraag gesteld
waarom «wü MOSLIM cjeön CHRISTEN kon worden. Het dat-
woord van de IMAN was: Hat CHRISTENDOM is een inferi-
eure godsdienst U veer wel van dia CHRISTEN-
HONDEN!!
De vraag is wat al die MOSLIMS dan hier zoeken?

WIST U : Dat ISLAMIETEN niet zoals, wij 'CHRISTENHONDEN.,
op de dag des oordeels worden opgegraven en
alsnog varbrand? .
Nee, zij mogen tot in de eeuwigheid op onza
opgeruimde plaatsen blijven liggen. Nu be-
grijpt U ook waarom er zo'n reclame wordt
gemaakt om gecremeerd te worden ondar het mom
dat het zo hygiaênisch is en niet goed is yoor
het millieu

WIST U : Dat onze toenmalige minister-president DRS
JOOP den UIJL, da NEDERLANDSE vrouwen opriep j
3e pil ta gaan gebruikan want NEDERLAND raakte j
overvol. j
NEDERLAND IS VOL,riep toen hst al vol was, aan i
andere met DRS voor zijn naam, maar teon was j
het land opeens ta klein. Het is toch altijd !
wat. !

WIST U : Dat iadere MOSLIM een niet MOSLIM een verach- |
telijk vezen vindt? J

WIST U : Dat 90% van de gevangenen in ons land van j
buitelandsa afkomst is, en hoe kan het ook \s de MAROKKAANEN het ergste•'soort''zijn?j

WIST U : Dat MOHAMBD RASOEL een boek heeft geschreven |
over zijn eigen soortgenoten en waarin hij j
onr> waarschuwd over de gevaren van de ISLAM? \, LAND VAN KAIÏVEN EN DWAZEN- ;

(Het boek is snel uit de handel genomen) j
WIST U : Dat de moordenaars van het pasgeboren kalfje: i

OPFIE; TURKEN' waren en dé. t de (ouders ) •
reageerden met: nou an
En dut de schoft die het prachtige witte ;
schimmal via de ANUS en de BAARMOEDER door-
boorde met een ijzeren staaf ja ü raadt
het al, een MAROKKAAN wan! !
Zijn straf zal hij niet ontlopen, daar hebban ;
ue Dhr WILTING voor( Pistclar^aul). j

LEZEN EN LATEN LEZENLEZEN EN LATEN LEZEN

WIST (J : Dat voor Kerwin Duinmeier zonodig ean beald
•noest worden opgericht. Maar U moest eens
wetan hoa zijn vroegere buurtgenoten over
hem dachten
Dat voor de Z E S (6) slachtoffers van de
moordpartij in café het Koetsiertje in DELFT
waar een TURK zijn pistool op hen leegschoot
nog niat eens een herdenking mocht plaats-
vinden. Ook niet voor de DRIE ( 3f) vrouwen
welke op het Metro station ZUIDPLEJN werden
vermoord.
In het Kralingsebos in ROTTERDAM werd een
vrouv zeer zwaar Mishandeld en aen verkoper
van een kledingzaak doodgeslagen door vier
Surinamers van Hindoestaanse afkomst, die
wel vaker mensen mishandelden want ze hadden
een hekel aan blanken, en weer geen monument
voor de slachtoffers van dit geveld. Welnee,
waar moeten ze met al die beelden heen,
NEDERLAND is al zo vol, niet dan ?

15/8/94 Er kan nog meer öij: Op 15/8/94 werd lang de
Rijksweg A.13 het doodgeschoten lichaam
gevonden van een 63 jarige Dclftcnaar. De
plaats waar de man verd gevonden staat be-
kend als ontmoetingsplaats van....MAROKKAANS
schandknapen.

15/8/94 Vier ROEMEENSE asielzoekers opgepakt in Gilz
Rijen. Ze waren wel met hun auto waarin ga-
stalen spullen vereen aangetroffen

13/8/94 VIJF EN TWINTIG jongen, merendels van
MAROKKAANSE afkomst aangehouden wegens in-
braken, kluiskraken en verduistering. Deze
keer in har Gooi, weten ze daar ook eens
hoe het is on in angst te zitten.

29/7/94 ZZYEN illegalen ROEMENEN opgepakt wegens
straatroof, bedreigingen en steekpartijen.
(oen ündere groep oan die van 15/8/94)

15/8/94 In üe Derdeoosterparkstraat in Amsterdam
is een met messteken vermoorde
MAROKKAAN gevonden.
Volgans de politie ging een ruzie om DRUGS
e"~ verbleef hij illegaal in NEDERLAND.

NEDERLAND j VOL IS OVERVOL COPIEËR DEZE BRIEF
l



Centrumpartij 'Se
Eigen volk eerst

Wijziging wijze van verzamelen voor de
algemene ledenvergadering van de Centrumpartij '86.

CENTRUMNIEUWS

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

Hoofdredacteur
TimMudde

uw kenmerk ons kenmerk

TM/25-10/01
verzonden per

post
datum

25-10-94

Parti jgenoot, «•

Op dringend verzoek van de kringbestuurders heeft hét Dagelijks Bestuur
van de Centrumpartij '86 besloten dat er groepsgewijs aangereisd zal
worden naar het congres van 5 november.

NIEUWE WIJZE VAN VERZAMELEN:

Alle leden dienen hun desbetreffende kringleiders te bellen over de nieuwe
verzamelpunten, telefoonnummers en tijd van bellen staan hieronder.
U kunt bellen vanaf maandag 31 oktober.
De kringen reizen gezamenlijk naar de congreszaal.
Hiermee komt het verzamelpunt op Den Haag Centraal Station te vervallen.

Telefoonnummers en tilden waarop u informatie kunt verkrijgen;

Kringen Friesland, Groningen en Drenthe: 05619-399 (na 20.00 uur),
ring Overijssel; 038-541023 (kantooruren).
Kringen Gelderland, Brabant-Oost en Limburg: 085-438473 (na 20.00 uur).
Kring Utrecht: 030-252219 (na 20.00 uur).
Kringen Rotterdam, Zuid-Holland Zuid: 010-4173189 (tussen 12.00 en 16.00
uur).
Kring Zuid-Holland Noord: 02522-21824 (na 20.00 uur).
Kringen Brabant-West en Zeeland: 01100-11679 (na 20.00 uur).
Kring Den Haag: 070-3652470 (tussen 12.00 en 22.00 uur).
Kringen Noord-Holland Noord- en Zuid, Amsterdam en Flevoland: 020-6105292
(na 20.00 uur).

VAN KRACHT BLUFT:
TOEGANG ALLEEN OP VERTOON VAN GELDIG LIDMAATSCHAPSBEWIIS.
(Aan de deur kan eventuele, achterstallige contributie worden voldaan)

Hij blijven rekenen op uw massale en gezamenlijke komst.

Het Dagelijks Bestuur

Presidium Centrumpartij '86. Postbus 6, NL-7690 AA Bergentheim
Tel.: 05234-1244, Fax: 05234-1244, Postgiro 1934072



I M F O R M A T I B R A P P O R T

Onderwerp: Vergaderingen Kringleiders en gen.raadsleden op 22-
10-94 te Sassenheim.

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam
GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

i
<

2 9 M 1 0 W 2 5 3

Aanwezig:

was aanwezig om een toelichting te geven op zijn voor-
stel tot reorganisatie van de partij.
Het belangrijkste punt van de vergadering waren de financiën.
De financiële toestand is niet erg rooskleurig doch ook niet
van dien aard dat de partij hierdoor in de problemen komt.
Door werd gevraagd of samenwerking met het
Nederlands BLOK in de drie noordelijke provincies mogelijk
was. (Hierop werd verder niet gereageerd).
Uitgebreid werd gediscusseerd over het verzamelpunt voor het



l f
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partij-congres. Aanvankelijk werd besloten on op 12.00 uur op
CS Den Haag te verzamelen. Volgens zou de vergadering
niet in Den Haag maar in Zoetermeer worden gehouden.
Later kwam dit echter weer te vervallen en besloot men te
kiezen voor een systeem waarbij de kringleiders zouden zorgen
voor een lokaal verzamelpunt.
Door werd een uitgebreide toelichting gegeven op zijn
reorganisatie-voorstel. Hen had hier verder weinig kommentaar
op.
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Forum te Leiden op 24-10-94

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer
Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 59.94

: 59.2

N.a.nr. de uitnodiging van om aanwezig te zijn op 24-10-
94 Btf. een forum te leiden van de Mr. Annelien van Kappeyne
v.d. Coppelo Stichting, bleken op genoemde bijeenkomst een
vijftiental CP-leden op af gekomen te zijn, w.o.:

Voor de ingang werden pamfletten verspreid door aanhangers van
de CP86.
Door verschillende CP86-leden werden vragen gesteld. Inhoude-
lijk verder geen bijzonderheden.



O R M U "L I E R

RID : Haaglanden
Datum : vrijdag 25 november 1994

Rapporteur: 15

RID mr.--:*57tol60028

Aan : BVD
Onderwerp: Congres CP'86.
Evaluatie:

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheids
diensten de-sl ik het navolgende mede:

l

te ',--50112/227 !

Op zaterdag 19 november 1994 heeft do CP'86 een partij-congres
gehouden. Dit vond plaats in restaura! t DC "nqel in de gemeente
Lisse.
De dag voorafgaand aan het congres verbood burgemeester Van
Leeuwen van Soetermear, het congres in zijr. gemeente te laten
plaatsvinden.
Dit werd op vrijdagavond kenbaar genaakt niddels het ANP. D*
heren en " , k.-ugari v&n de plaatselijke
politie in persoon het verbod uitgereikt.

Op vrijdag 18 november werd bekend üa- verschillende AFA-afde-
lingen er vanuit gingen dat de Ci 'crs hot ccr.'jres gewoon zouden
laten plaatsvinden.

Op zaterdaq 19 november verzamelden ^ich ü•:..-:.reeks 12.00 uur,
op het Centraal Station in Den tf-':.vj, ao'n : lu CP'86 aanhangers.



RID nr.: 15/3160028

Vervolg meldingsrappor'.

Kort na 12 uur stapten de CP-ledon in de trein naar Leiden. In
Lelden is men met bussen van het str^kvervor-r (en enkelen wet
auto's) naar Lisse gereden.

Aan het eind van de ochtend bleek ook, dat /ich een grote groep
actievoerders uit AFA-kringen had verzameld op het parkeerter-
rein van benzinestation Knorrestein, .jelegen ter hoogte van
Zoeterïueer naast de rijksweg A 12. Men verplaatste zich in 2
grote touringcar-bussen, vele kleine busjes en diverse voorna-
melijk gehuurde personenauto's.
N.i 13.00 uur verplaatste de stoet zL^.t nóar Leiden, waar men
g-.ruiroe tijd op het parkeerterrein :v < .U: Gr^e: „ordhallen bleef
wachten.
ïu 14.00 uur vertrok de stoet naar Li^se, w^ar men parkeerde op
het terrein van Groencentrum Bakker, .;*.• n'-~ parkeerterrein
L»eef een groep bij de voertuigen a;,n':er. v.inaf het terrein
votrok de rest in een demonstratieve -jpr.otzl.t naar het 200 meter
verder gelegen restaurant De Engel. D-M^L- pc-stocrde men zich
voor de ingang. De buitenste peraonc.-; ïilol<o:. de groep bijeen
niddels een touw. Veel demonstrantt;: uioog^n bivakmutsen en
halmen. Enkelen droegen stokken mee. Gudur^rute de middag werden
_:s:Ldkeels protesten tegen de faacir," ; q^roepoi: en werd diverse
r.-.len door middel van een omroep. nstj.l«ti.. -.'r.. Jiet publiek
L. . tgelegd wat de bedoeling van de OKI m w,v--.. ilet publiek kreeg
vvvens pamfletten uitgereikt.

Aan het eind van de rüddag werd doei /.h. vo.:rr.u^gen en HE'era
c: u n muur gevormd en werden CP'erü via ie z. j-Liujang van De
F.n̂ el 2 bussen ingeloodst. Bij Loz vrrtire';. wei-Ucsn in de bus de
dakramen geopend en werden projectie", en fg^-a-öii, flessen en
asbakken) naar buite:i gegooid. ;^jt ^ci .i ;..<;-n\~.woord net enkele
*•-court jes. Vanuit eon dakraam bracht eer :;K :ih«ad tijdens de
i;^tocht de Hitlergroöt.

i,-- CP'ers zijn afgewet op het C-S. r.e Leiden.

'"! demonstranten zijn nog korte tijd opqeh:>u.ien op het parkeer-
-•.-rrrein van De Engel, waarna 2 i j r - r u i r u j A..KJ -.:.oruam en Utrecht
v,.̂ -trokken.



ANP226 4 BIN 70 DE GROOT 817
ALGlB CP86; ZOETERHEER-ALGEMEEN-CF

Burgemeester verbiedt CP'86-manifestatie

ZOETERMEER (ANP) - Burgemeester Van Leeuwen vc-.r. 'i
een man; feetatie van de CP'86 zaterdag i:: sjj:> «L-
De gemeente heeft dat vrijdag laten weten. !'»t v*
advies van de politie Haaglanden die ,,heftige re *
van teg*ndemonstraties'' verwacht van tegenstandej
rechtse partij.

In Zc-sterraeer vindt zaterdag ook de intocht van
plaats vaarbij veel belangstellenden worden v^rwa.-:
van de te verwachten verstoring van de openbare oj
Leeuwen uiteindelijk het verbod uitgevaerdig i, a.1!.d
van de oemeente.

•"-'.crmeer heeft
* *n t e verboden.
r')d volgt op een
•,-^.ies in de vorm
^ van de ultra-

r^interklaaa
hl. ,,op grond
•Jp ' ' heeft Van
i:j de verklaring
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ANP049 4 BIN 109 JONGENELEN 803
POLITIEK'9 CP86; DENHAA.G-CF86-8IJSENKOMET

CP'ers v -raamden zich op Centraal Stati :-n D<.-:\) - •:
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. plaats.
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Station v
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(ANP) - In de hal van het Centx ;
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oordigera van de CP':?6 verzameld
ster van de Haagse politie is de
e CP'era naar toe gaan is nog nie
aester van Zoetermeei: een congre:-
terdag wilde houden. Het verbod v
•i Haaglanden. Die voorzag ,,hei':i
Jemonstraties van tegenstanders
n Zoetermeer vindt zaterdag ook

besloot eerder der,e r.aand op vc: : -re'
a congres uit te ateJien- De biv-'.-O'1, -r. M-.
vember, ook in Zocteimeer. Het v lan -r : j.
an Den Haag te verKamelen om daarnet de- Tr
^rd afgeblazen omdat op die dag ir. r ::. ;: .
iemonstratie zou. plaatsvinden.
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ANP054 '„ '-.IN 148 JOWGENELEN 903
POLITIEK: • ctse+AB; DEKHAAG-CP BIJEENKOKST

CP'ers n- ••$n de tre.in naar station Leide;*

N i e j bericht: cp-aanhangsrs blijven ->p

DEN HAAG (ANP) - Naar schattin^ 160
zijn zat . dag even voer 'e'en iur op het

'.a ie •; r.eiden

•:c! i- -i ; van CP'86
••• -:; - .3 . ' . -^

•-u MUJL -'t' ner sv.at.>C'n va
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isn. De groep is op hst station oobl^v
:oudt een oogje in hot zeil. Als de i •:•
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dvoerder.
•oep kwam voor een denl uit Den Haag v
;c ongeveer 60 mensen hadden verzameJ .1
•jener de politie Haaglanden een gi oer
3 in Leiden willen gaan doen ie r.ie*.
iag verbood de burgeme-ester van P.oct.:-j
'jjnrechtste partij zaterdag in z!. jr. •-'
id volgde op een advies van de p-i i-:
,, heftige re act ie a it de vorm v (.'.'. t • ;
riders van de extreemrechtse partij. :
ook de intocht van finterklaas plast
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.-;e congres uit te stellen. De b:;een:
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AIJFC72 l BIN 68 GROENEVELD/HS;.,WIG 814
: F ; 3 CP86+AD; LISSE-CF35-BIJEENKCMÏ-; '

CP'86
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nstranten ook in Li aangeko:n . :i
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! -i .1-IN 71 GROENE VELD ?;14
PCI-ÏO.'].! !•' 9 CP86+AH; DEN HA/.G-CL ̂ e-B

CP ' ̂  6
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Btatio: hal scandeerden zij nog luidkeelr . . ,\« res oleven incidenten uit, aldus do p-,: •

Ook •* tegendemonstranten lijken ing«iukr.
nog si its een deel van deze groep op cl t s;:y
Vermoe lijk reist dit groepje via Utrecht '*:

191757 ov 94

Voor

Litie signaleert
rond Amsterdam.

i
! ANP142
POLITIJ

BIN 396 HELWIG GKOENEVELD 813
:9 CP86*AI; LISSE- -CP8S JAARVEl'.G/.rE:

Opgeja 1e CP'era congresseren toch
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!'•••;•-s t- er achter de hand. Ook dat badder. .-••- .'-:• ; "rd met «en
:;:. jer--, -.o ontdekte de politie zaterdags'h t. • •. '.'. ' • r. r.
•;p-v- :itter Ruitfnberg kan het niet a: •';'•-. , :: . r •;! r.e liegen
kc -«••;. ; nergens meer binnen.''

O* ^-voorzitter maakte zich na af Icx ; •:*-. •-.•••'•. f.rcnqres' ' ook
bc :: de demonstranten. ,,Die werksch'. ..? r-D-ci-.ii.--i i' • vi-'hebben niets
be' •; "e doen. 2e »ijn bang dat wij de n-ï-)v. V - j . ;-:i. v/ant dan
no ".- :e werken.

;:.M i. •• • r.berg meldde dat hij alle agendapur.' -n .. alle rust'* had
,;u :ILV fwerken. Zo hebben de leden , ,mot J K - d -.f; -..L- begroet''
('.3- rt de naam CP'86 het predikaat , .N?' - i v . i l - - \ rpartij ' ' wordt

j- ,d. Ook schaarde cl* vergadering i: i..-;-. •' • ': li-k achter
i ; ordamse raadslid l'artijn Freliv.-; . • •; ' ' •: r, uniform en

Beklede kopstuk van do partij v: :- ; . - . ' - • i<;:t- v/eek
rarootie dooi in de raad te v©rkl.:-.n 'lat. , ;. :it

- .nders wegmceton, dus ook de Fey».-:-.:•- :-:):•-• i : ^.linker *n

OV 94



RID nr.:16/0165

M E L D I N G S F O R M U L I E R

RID : Hollands Midden
Datum : 6 december 1994

Rapporteur : 16/273

Aan : BVD
Onderwerp : CP'86
Evaluatie :

V-::>v1 21 3/235

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:

A Op zaterdag 19 november 1994 zou de jaarvergadering van de CP'86
™worden gehouden.In eerste instantie zou de vergadering worden

gehouden in een horeca gelegenheid in Zoetermeer. De burgemeester
van die gemeente verbood de bijeenkomst op grond van de openbare
orde en veiligheid.
Vanuit Den Haag waar men verzamelde ging men op weg naar Lisse waar
een ruimte was gehuurd in wegrestaurant "De Engel".
Inmiddels was ook bekend geworden dat een groot aantal anti fascis-
ten tussen de 60 en 100 personen op weg was gegaan naar Lisse om de
bijeenkomst van de CP'86 te verstoren opdat die geen doorgang kon
vinden,
Een confrontatie tussen beide partijen kon door de ME van politie
Hollands Midden met eteun van de politie Haaglanden ter nauwernood
worden voorkomen.
Door tussenkomst van de politie en in overleg met het bestuur van
de CP'86 werd besloten de inmiddels aangevangen vergadering voor-
tijdig te beëindigen.
Alle CP-ers werden in opdracht van de politie terplaatse afgevoerd
met een autobus naar elders.
ijdens dat vervoer ontstond er schade aan de autobus. De autobus
erd voor herstelwerkzaamheden overgebracht naar een garage in
Haarlem.

De korpschef van de Regio Hollands Midden
namens deze het hoofd de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: 05-12-94



RID nr.:15.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Ledenvergadering CP'86 te Lisse

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

21.11.1994

15, ....... ..

geen
-•" • i. -*

-'-. :• -s- i c? /



RID nr.: 15

Vervolg informatierapport

Toen de vergadering om circa 14.15 uur begon waren er
120-130 personen (waaronder nog geen 10 vrouwen) in de

zaal aanwezig. het aantal aanwezige skinheads
50 a 60, waarvan 40 echte skinheads. Zij waren gekleed in
teeshirts met daarop teksten als Feyenoord hooligans,Feyenoord
White power. Ook de oorbellen waren rijkelijk vertegenwoor-
digd. Uit vorenstaande en uit het dialect dat gesproken werd
concludeerde dat die skinheads afkomstig waren uit
Rotterdam.

De voorzitter fungeerde als spreekstalmeester.
achter de bestuurstafel: (voorzitter),
(vice voorzitter), (secretaris) , (bestuurslid)

en die werd geïntroduceerd als de nieuwe penning-
meester van"de CP'86. Volgens is hij niet gekozen door
de leden maar waarschijnlijk benoemd op voordracht.



RID nr.: 15,

Vervolg informatierapport

De vergadering werd na de inleiding van de voorzitter voortge-
zet door . Hij gaf een overzicht van de par-
tijactiviteiten over het laatste jaar (geueenteraads- en
Tweede Kamerverkiezingen, bijeenkomst in O'Casey's, Warns,
Ijzerbedevaart enz.). Ook lichtte hij toe dat het Vlaams Blok
een samenwerkingsverband was aangegaan met Janmaat.Na interne
protesten binnen het Vlaams Blok van de radicale vleugel is
die samenwerking afgebroken. De relatie met de CP'86 is hier-
door volgens weer hersteld (voor zover deze verstoord was).
Volgens heeft vorenstaande zich op korte termijn afge-
speeld, vermoedelijk na de 2e kamerverkiezingen.

kwam nog even terug op de inval op 4 plaatsen
in Nederland en 2 in Duitsland. Met name de inval in Duitsland
heeft alle normen op het gebied van Europees recht geschonden,

.Volgens verzwijgt het openbaar ministerie in
Nederland de inval omdat geen belastend materiaal is gevonden
en zij niet willen afgaan.Ten slotte heeft de gebeurtenis al
meer dan 13 maanden geleden plaatsgevonden. roemde het
herstel van de partij na de inval. Volgens heeft de partij
geen schade opgelopen. Twee weken daarna verscheen het partij-
blad alweer.

Over het partijblad zei :' Iedereen die ik
spreek is tevreden over de kwaliteit van het blad, ik zou
degenen die mij als hoofdredacteur bijstaan graag persoonlijk
willen danken. Helaas is het in onze schijndemocratie niet
mogelijk hun namen te noemen.'Overigens zal Centrum Nieuws in
1995 6 x verschijnen in een gewijzigde lay-out.

Ook verzocht
een ieder die handig was met een computer contact met hem

op te nemen na de vergadering.

De tweede spreker was de voorzitter. gaf vrij
uitgebreid aan hoe zijn carrière was verlopen. Hij is ontsla-
gen bij Scania te Zwolle omdat zijn sector geen allochtonen in
dienst had en hij niet van plan was deze aan te nemen. Binnen
Scania had hij geconstateerd dat 70 % van het ziekteverzuim
werd veroorzaakt door het kleine aantal allochtonen in het
bedrijf. Volgens agent zei hij letterlijk:'Ik heb een baan met
een inkomen van meer dan f 4000,- netto per maand (en een
onkostenregeling) opgezegd om mijn politieke idealen te verwe-
zenlijken'. Ruitenberg gaf aan tot de oprichting van een 'club
van honderd' te streven; d.w.z. zoeken naar personen die
bereid zijn (eventueel anoniem) om maandelijks f 100,- af te
staan aan de partij.



RID nr.: 15

Vervolg informatierapport

De derde spreker was de nieuwe penningmeester
Hij is binnen de partij belast met de opbouw, coördina-

tie en het uitbouwen van de kringen. Hij gaf een beschouwing
over het functioneren van een kring (regelmatig kontakt,uitge-
ven van eigen kringbladen etc.)-Indien een kring een jaar lang
goed functioneert dan krijgt men van het bestuur van de CP'86
meer zelfstandigheid. De kringen Zuid Holland Noord en Zuid
Holland Zuid zouden thans beginnen te draaien. kreeg de
indruk dat kringvoorzitter is van de kring Zuid Holland
Noord.

Na deze spreker was het pauze 'dus vlug naar de bar',

Omstreeks 15.15 uur werd de vergadering hervat. Vlak daarna
arriveerde de HE buiten de lokatie. verzocht de
aanwezigen in de zaal gewoon door te gaan met vergaderen
zolang dit mogelijk was. Aanvankelijk waren de gordijnen in de
zaal open maar die werden dicht gedaan.

Daarna kwam een verhandeling van over
de Grondwet en wijzigingen die de Grondwet (met name artikel
1) had ondergaan in de laatste 10 jaar. Als grootste schuldige
werd Van Thijn aangewezen. Hierna volgde _ een
scheldpartij van 15 minuten aan het adres van Van Thijn. ( Van
Thijn is een joods zwijn enz.) .Tijdens de behandeling van de
Grondwet gebruikte de folder over artikel
l van de Grondwet die ook gebruikt werd in de St. Pieterskerk
te Leiden. Tijdens de speech ging de
rechter arm van een van de aanwezigen omhoog. Uit de zaal kwam
toen de opmerking' Dat stellen we niet op prijs'. Volgens

was die opmerking niet gestoeld op idealistische gronden
maar kennelijk bedoeld om de zaal rustig te houden.

Ongeveer op dit moment arriveerden de tegendemonstranten. De
commandant van de ME kwam onder het luid zingen van de zaal
'sinterklaasje kom maar binnen met je knecht' de zaal binnen.
Ook de eigenaar van de zaal was gearriveerd. Zowel de comman-
dant als de zaaleigenaar wilden de leden z.s.m. de zaal uit-
krijgen. Volgens was dit onverstandig. Hij stelde
voor om busvervoer naar het station te regelen.Nu naar buiten
gaan zou juist een confrontatie opleveren. Na enige discussie
waren beide partijen (NE en eigenaar) overtuigd van
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dit betoog. De bussen zouden geregeld worden en de vergadering
ging verder. nam nu het woord.Hij liet zijn verscheurde
toespraak zien, voor het geval dat hij gefouilleerd zou worden
bij het verlaten van de zaal. Voor de duidelijkheid, wat in
die toespraak heeft gestaan zou aanleiding geven tot strafver-
volging, hield zijn toespraak, met overslaande stem, uit
zijn hoofd. De tekst was aangepast aan de verstoring van de
vergadering. de hoofdpunten van zijn
betoog: Jodenstreken, schijndemocratie en teringlijers, etc.

Achter in de zaal waren een aantal skinheads materiaal
aan het verzamelen om de veldslag mee aan te gaan. (Stoelen,
asbakken, bierglazen etc.). zag dat de skinheads
bezig waren de rest van de partij over te halen de confronta-
tie aan te gaan. Ze waren tenslotte buiten maar met ongeveer
200 personen terwijl in de zaal circa 125 strijdlustige perso-
nen aanwezig waren. Dit dreigde te lukken,

nam nu het woord. Hij zei:'Als het nodig is slaan
wij er op los, maar dan alleen op mijn signaal'. Na enige
protesten werd de vergadering vervolgd met het beantwoorden
van vragen van leden die deze vragen van te voren schriftelijk
hadden ingediend. Hierop werd het weer rustig in de zaal. De
skinheads hadden gen aanvoerder, het was meer
'en masse' proberen de aanwezigen over te halen om de strijd
met de demonstranten aan te gaan. Volgens had
niet de intentie om de strijd aan te gaan. Hij had een stabi-
liserende invloed op de groep. ondersteunde het ge-
sprek van met de politie op een rustige en gematig-
de wijze.

Een van de aanwezigen
stelde voor de naam Vlaams Blok te laten regis-

treren, zou dan bereid gevonden moeten worden
om lijsttrekker te worden. Het bestuur was niet gecharmeerd
van dat idee. Het bestuur gaf toe op korte termijn de naam te
willen wijzigen in Nationale Volkspartij.

De ME commandant kwam melden dat de bussen waren gearriveerd,
verzocht een ieder geen 'erectie in de rechter arm'

te krijgen bij het verlaten van het pand. Eén van de leden
wilde als provocatie (teken van minachting) naar de demon-
stranten toe met enkele andere leden de blote billen tegen de
ramen drukken. Onder leiding van werd een klein groep-
je opgestookt om alsnog de confrontatie (op weg naar de bus)
aan te gaan. Deze groep voorzag zichzelf van een aantal asbak-
ken om mee te gooien.
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heeft b op geen enkele wijze aan de dis-
cussie met het bestuur van de CP'86 deelgenomen. Hij heeft
niets ingebracht en ook geen voorstel gedaan.

Een aantal leden was met de auto naar de lokatie gekomen.
Nadat de bussen vertrokken waren bleven de autobezitters
achter in de zaal.
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Partijgenoot,

Op dringend verzoek van de kringbestuurders heeft hét Dagelijks Bestuur
van de Centrumpartij '86 besloten dat er groepsgewijs aangereisd zal
worden naar het congres van 5 november.

NIEUWE WIJZE VAN VERZAMELEN:

Alle leden dienen hun desbetreffende kringleiders te bellen over de nieuwe
verzamelpunten, telefoonnummers en tijd van bellen staan hieronder.

De kringen reizen gezamenlijk naar de congreszaal.
Hiermee komt het verzamelpunt op Den Haag Centraal Station te vervallen.

Telefoonnummers en tiiden waarop u informatie kunt verkrijgen; ^

ringen Friesland, Groningen en Drenthe: O5619'-39j» (na 20.00 uur).
.ring Overijssel: 038-541023 (kantooruren)
Kringen Gelderland, Brabant-Oost en Limburg: 085-438,473 (na 20.00 uur).
Kring Utrecht: 030-252219 (na 20.00 uur).
Klingen Rcttsrdass, Zuid-Holland 2n.id: 010-4173189 (tussen 12.00 en 16.00
uur). . . .
Kring Zuid-Holland Noord: 02522-21824 (na 20.00 uur).
Kringen Brabant-West en Zeeland: 01100-11679 (na 20.00 uur).
Kring Den Haag: 070-3652470 (tussen 12.00 en 22.00 uur)
Kringen Noord-Holland Noord- en Zuid, Amsterdam en Flevoland: 020-6105292
(na 20.00 uur).

VAN KRACHT BLIÏFTi
TOEGANG ALLEEN OP VERTOON VAN GELDIG LIDMAATSCHAPSBEWIJS.
(Aan de deur kan eventuele, achterstallige contributie worden voldaan)

Wij blijven rekenen op uw massale en gezamenlijke komst.

Het Dagelijks Bestuur

Presidium Centrumpartij '86. Postbus 6, NL-7690 AA Bergentheim
Tel.: 05234-1244, Fax: 05234-1244, Postgiro 1934072


