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lactreem Becfats. CP'86. KKK etc.

- CP'86.

22 oktober 1994 vindt in motel Van der Valk te Sassenheim een
CP'86 vergadering plaats voor (deel) gemeenteraadsleden en kringbe-

aanwezig:



Informatierapport

Onderwerp : CP'86 congres, 19-11-94
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Ontmoetingsdatum : 22-11-94'̂ '"

Rapporteur : D2O/ "2 541201/231

Bijlagen : •

Evaluatie bron

Via diverse verzamelpunten in het land reieden de ca. 130 deelnemers
doorgaans per trein naar het centrale verzamelpunt in Den Haag (CS).
Vandaar werd per trein (en een paar auto's) gereisd naar CS-Leiden,
vanwaar men per bus naar Lisse, restaurant De Engel - de uiteindelijke
bestemming - vertrok,
lNa een uur arriveerden ook de linksen (ca. 200) in Lisse waardoor

het dan toe redelijk verlopende congres wanorderlijk
werd.
Voordat links arriveerde hielden een aantal personen een toespraak:

: een zakelijk verhaal over de organisatie en over het
afgelopen jaar. Het ledenbestand zal geschoond worden o.a. om de
financiën op orde te kunnen brengen.

: een komische racistisch getinte toespraak.
: stelde zich voor en vertelde over zijn achtergrond.

- : een emotionele scheldkannonade, zijn geschreven
toespraak had hij vooraf verscheurd omdat hij bang was dat dit stuk
tegen hem gebruikt zou worden als hij gefouilleerd zou worden.

: zijn toespraak ging verloren in het tumult van de zaal,
vanwege de aankomst van links.

Na enig gehakketak over het wel of niet doorgaan van het congres
-waarbij ook de politie inzag dat er weinig keus was- werd doorgegaan.
De aandacht was er echter niet meer bij.
Gestemd werd slechts (positief) over het voorstel om erelid
te maken.

-die overigens geen spreektijd had aangevraagd- stelde voor
om de naam "Vlaams Blok" voor de CP'86 te gaan gebruiken. /

greep de hilarische reactie aan om mee te delen dat de CPI' 89
voortaan door het leven zal gaan als CP'86/NVP (Nationale Volkspartij)



het de bedoeling is dat uiteindelijk alleen de naam NVP
oveyrolijft. Er kwamen geen reacties op deze mededeling.

en consorten die achterin de zaal zaten droegen niet anders
bij aan het congres dan de roep om te mogen 'hakken" als de linksen
zich roerden. wist overigens de gemoederen telkens weer te
sussen. Alvorens men met de door de politie opgetrommelde bussen
vertrok werd door bij de uitgang gecollecteerd. Nagenoeg iedereen
leverde enig papiergeld in.

Links was goed georganiseerd, men had o.a. een aantal -w.s. huur-
Astra's ingezet.
In een ervan werd een deuk getrapt door
Via het scannen van de politiekanalen kwam links waarschijnlijk
achter de uiteindelijke vergaderlokatie.

- De NVD was in het geheel afwezig.

D2D/



Informatierapport

Onderwerp : CP'86-organisatie
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Operatienuiraner

Operatienaam :

Infonmnmer : 3

Teamnaam :

GAZO : D2S/

Ontmoetingedatum : 22-11-94

Rapporteur :

Bijlagen :

Evaluatie bron

D20P/0560/94-13C

1. De CP'86 gaat toch deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen
in Noord holland.

wil lijsttrekker zijn. De kringen Amsterdam, Hilversum en
Boven zij al rond/lO handtekeningen.

2.

3.

3^-1201/232



RID nr.:

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

Onderwerp: CP86

Aan Aan Operatienunner

Operatienaam

Infonumner

Teamnaam

GAZO

Ontnoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron
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27-11-94
daar waren o.a. aanwezig:

verjaardagsfeest bij RvT.



RID nr.

Vervolg informatierapport

13-12-94 Rijswijk algemene beschouwingen in
de gemeenteraad, waarbij door de CP86 fractie zou worden
gereageerd op de begroting van 1995 van de gemeente Rijswijk.

Hierbij waren aanwezig:



M g L P 1 M O S F O R M O L . I B R

RID m

051
RID
Datum

t 13
i 23 december 1994,

Rapporteur t /s,

£50116/^63 !
, J

Aan
Onderwerp
Evaluatie

t BVD, D2, team
t CP'86.

Ingevolge artikel 22 van de wet inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het
navolgende medei

op 15 december 1994 omstreeks 10.10 uur hebben ongeveer 10 mannen
(9 in de leeftijd van 20-30 jaar en l in de leeftijd van 60-70 jaar) Mn korte
•demonstratie" gehouden in de hal van het Sloterdi jkatat ion te Amsterdam.

Betrokkenen stonden stil voor de toegangsdeuren mat een spandoek
van ongeveer 2,5 meter breed met de tekst: "Werkgelegenheid feigen volk Berst".
Enkele deelnemers droegen bordjes met het opschrift! "Volkspartij CP".

De oudere man trad op als woordvoerder en liet rich volgens de
.erplaatse gekomen rapporteurs of noemen (mogelijk ). Na enige
litleg voor wat betreft de juridische mogelijkheden van de politie besloten de
mannen te vertrekken, voor de stationshal heeft man. elkaar vriendelijk de hand
geschud en ieder is zijna weega gegaan.

-K-

De korpschef van de Regio 13
-jnens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:



RID nr.:8/95-70.l

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

Onderwerp: Vergadering Nat. Volkspartij Cp '86 (13-01-1995)

Aan Aan Operatienummer /0260 f °$ f- t n •

Operatienaam

Infonummer 1 .17 Q 5 Q 1 2 W 2 1 5

Teamnaam - —

GAZO .;

Ontmoetingsdat 17 januari 1995

Rapporteur 8,

Bijlagen twao 1

Evaluatie bron

aan deze vergadering
deelnemers



RID nr.: 8/95-70.1

Vervolg informatierapport

Voor de/ pauze waren 24 personen aanwezig, na de pauze waren
dit er 26,

opende de vergadering. Hij sprak over een
stuk dat was uitgegeven door het Nederlands Blok. Hierin stond
dat partijen als de Centrum Democraten en de Nationale Volks-
partij Cp '86 uit elkaar vielen en dat men zich beter kon
aansluiten bij het Nederlands Blok. Dit stuk was toegestuurd
aan diverse aanwezigen op de vergadering. Men vroeg zich af
hoe het Nederlands Blok aan de adressen kwam van leden van het
Nat. Volkspartij Cp '86.
N. a. v. dit verhaal werd er spontaan f l 2500,— ingezameld ten
behoeve van de provinciale staten.
Voortas vertelde hij over de advertentie die hij gezet had op
Teletekst en de reacties die hij hierop gekregen heeft. Hier-
door had men veel adressen gekregen van "linkse" organisaties.

gaf vervolgens een lezing over
"links" in Nederland. Hij vertelde dat hij aanwezig was ge-
weest op een vergadering van "linksen" in Utrecht. Tevens
vertelde hij dat hij ontmaskerd was en de vergaderruimte werd
uitgezet. was van mening dat "links"
niet onderschat moest worden. Hij vertelde vervolgens het
e.e.a. over de organisatiestructuur van "links." Hij had zelf
een stencil gemaakt waarin het "hoe" en "waarom" van informa-
tie verzameling werd uitgelegd, (deze is als bijlage gevoegd).

vertelde dat antifa Nijmegen en Arnhem
verantwoordelijk waren voor de organisatie van de demonstratie
tijdens de landelijke vergadering van de Cp '86 (eind 1994).
Tevens drukte hij een ieder op het hart om geen strafbare
feiten te begaan. Het imago van de Nationale Volkspartij zat
in de lift en dit moest doorgevoerd worden.

Verŷ Slgê s naar het woord. Hij was blij met
de grote opkomst en stelde dat de Nationale Volkspartij Cp "'86
in p̂kojrfst was. Hij was van mening dat het kader méér moest
doen -om het vertrouwen met de achterban te herstellen. Hij
wilde dan ook een ieder te woord staan die vragen had over de
partij. Iedereen werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
demonstratie in Rijswijk. Hij zou er zorg voor dragen dat hij
gearresteerd zou worden. Hij had al een camerateam van RTL4
uitgenodigd om te komen filmen.
Yfen -aou tevens een oproep krijgen om mee te demonstreren tegen
dte 'Betuwelijn. Dit zou moeten dienen ter ondersteuning van de
burgerij.

werd tijdens de vergadering gebeld. Hij kwam
terug en verteld dat hij gebeld was door de woordvoerder van
"links" in Arnhem met de vraag of de vergadering van de Cp '86
\die dag zou plaatsvinden of de dag erop.
onderstreepte nogmaals het lef van "links."



RID nr.: 8/95-70,1

Vervolg informatierapport

In net algemeen werd gesteld dat men meer contributie moest
betauan t.b.v. de Nationale Volkspartij Cp '86. Alleen het
geld Voor het Centrumnieuws was niet voldoende.

Tijdens de vergadering werd er rondgegaan met een mandje
waarin geld kon worden gestopt voor de partij.

vroeg aan het eind van de vergadering aan
leden van de Kring Nijmegen of zij mee gingen naar Rijswijk om
te demonstreren. Ivm geldgebrek werd dit niet gedaan.

vertelde dat
nog had gebeld om te vragen of de demon-

stratie in Rijswijk nog doorging. Hij wilde hier ook naar toe
gaan. < had gezegd dat de demonstratie niet
doorging.



INFORMATIE VERZAMELEN OVER TEGENSTANDERS

WAAROM ?

- Onze tegenstanders doen het ook.

- In publicaties kunnen wij op deze manier verbindingen van
linkse politieke partijen net terreurgroepen als ONKRUIT en
RARA duidelijk naken.

- Voorlichting van het publiek over de neestal conmunistische
achtergronden van de antifa-leiders en vele media.

- Het op de hoogte zijn van verstoringen door antifa van onze
bijeenkomsten.

- Het aantonen dat de wetovertredende groepen subsidie krijgen
van de overheid.

HOE ?

- gedateerde krantenartikelen en -foto's.

- verenigingen/stichtingen opvragen bij Kaners van Koophandel.

- het navragen bij het Kadaster van eigenaren van panden

- het opvragen van subsidies bij geneenten (is openbaar)

- het zelf fotograferen van nensen bij o.a. deno's, rechtsza-
ken, in linkse boekhandels, wereldwinkels, enz.

- het goed opletten in je eigen buurt en omgeving: breng je
eigen buurt in kaart!

- het noteren van autokentekens bij demo's enz. van de antifa.

- het nacheoken van postbusnummers.

het bezoeken van vergaderingen van antifa, wanneer deze
'voorlichting' geven in 'de buurt'.

- opnemen tv-programma's met extreem-linksen op de video.

- namen/adressen/foto's van journalisten verzamelen die oneer-
lijk over ons schrijven.

WELKE ORGANISATIES ZIJN INTERESSANT ?

- wereldwinkel - sap/rebel
- antifa-clubs - fafk (in Friesland)
- kraakbeweging - anti-discriminatie bureau's
- amok - fok
- kafka - anne frank stichting
- onkruit - bureau Jansen & jrussen
- rara - enz. enz.



WAT TE DOEN HET DE VERZAMELDE INFORMATIE ?

- Doorsturen naar het Kringbestuur.

HAT VOORAL NOOIT DOEN ?

- Strafbare feiten plegenf



Nationale Volkspartij/ CP '86
voor Volk on Vadtrlahd ' > • •

> r

J

Uw küfimetk: Ons kenmerk:
Contrib.95

Vpf zonden per:
post

Datum:
20-12-94

Geachte heee ,

De tijd van het jaar ie weer aangebroken om uw lidmaatschap VMM d« ei» '»
te verlengen. Dat dat goede redenen voor zijn zal een ieder duldeli

De CP '86 is de enige nationalistische partij in Nederland die zich nlst
sohaamt voor haar standpan ben en deze dus overal uitdraagt.

De CP '86. ie d* enige nationalistische partij in Nederland dia hanr
jong en oud serieus neemt.

l)o CP '86 ia d« enige . nationalistische partij in Nederland die m^t hoar
act. lus en in haar publikatlea het systeem, de wortel van het kwaad eian
klaagt. Wij «eggen wie er schuldige is aan de afbraak van ons snclale
stelsel, da toename van d* criminaliteit en de vernietiging van on?«ï
cultuur, identiteit en taal.

r̂  >:P '86 is de enige nationalistische partij in Nederland die door haar
s, ede buitenlandse contacten vrienden heeft in heel Europa.

i)e CP '86 is de enige nationalistische partij in Nederland die zich
uitspreekt voor REMIGRATIE in plaats van INTEGRATIE.

Met uw steun kunnen wij dat blijven doen, ook als er geen verkies -.
zijn. Wij bieden u in 1995 meer acties, me«r bijeenkomsten on meer
katies di« u als lid van de NATIONALISTISCHE VOLKSPARTIJ/CP '86 vanzelf-
sprekend kunt b* zoeken en ontvangen*

Vorig jaar betaalde u f 50,- . Wij zouden het zeer op prijs stellen
indien u dit jaar eon «xtra bijdrage zou willen betalen, zodat wij onze
activiteiten kunnen versterken en uitbreiden.

nlj voorbaat onze hartelijke dank.

Dagelijks Bestuur CP 'B6

Presidium Nationale Volkspartij / CP f6. Postbus 14035, NL-2501 OA Den l laag,
éfoon 070-3653470. Fax 02622-J 7058. Postgifo: 1934072. Bankfök.nr.: 38 49 421006



tü
\. 

r 
. 

„ 
_*

fr
f^

lsr 
s

*p
w 

n 
;»

g
 

V
*
 
l

•R
' s

 
§

IS
c 

r 
s 

^y
5 

s 
11

•r
—

j- 
fr^

CO ^



Informatierapport

Onderwerp : HB-vergadering van de CP'86 op 07-01-95

Operatienummer : D2OP/0560/95-1A

Operatienaam :

Infonummer : l

Teamnaam :

GAZO : D2S/

Ontmoetingsdatum : 12-01-95

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron
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.950126/218
DZO

Op 7 januari vergaderde het HB van de CP'86 in een bijkantoortje van
het gemeentehuis in Hilversum.
Aanwezig waren 22 personen (geen opvallende afwezigen).

- - - ' • Het waren in hoofdzaak
, en die het woord voerden.

Uit de vergadering het vóTgende:
l,. Te beginnen op 21 januari in kring Zuid-Holland, É§pijkenisse, gaat

r̂ gestart worden met een scholingsprogramma doop Aan de orde
komen het omgaan met de pers, het opbouwen van de kring"en het
vblksnationaliame.

2. Kringactiviteiten: i
m Overijssel heeft een eigen kringblad. ^_die in _het_
kringbestliUE zit doet ook Friesland en Groningen (laatste samen
metr~~

= ZuïofHÖilan'd Zuid probeert aan te sluiten bij Onrust die in wijken
ontstaat a.g.v. de opvang van drugsverslaafden.

= Zeeland -afwezig of deze vergadering- is bezig iets te
organiseren in Hechelen samen met de Jongeren van het Vlaams Blok
«fci Fransen en Duitsers. Het VB zelf is erWènwege juridische
aspecten niet blij mee (ngo).

- De CP'86 doet aan de Staten verkiezingen mee in Zuid-Holland,
.Utrecht en Gelderland.
"r.b.v. laatstgenoemde provincie werd ter plekke f.100,— per
aanwezige ingezameld.
Noor̂ Holland doet niet mee, men kan de handtekeningen niet
rondkrijgen. De deelname in Utrecht en Gelderland is hoofdzakelijk
bedoeld om dwars te zitten.
Mogelijk gaat men een pamflet uit brengen met daarop een foto van
ROST van TONINGEN met JANMAAT en



3. vertelde dat JANMAAT had voorgesteld om samen met de
CP'86 in Utrecht tegen op te trekken.
Omdat dit onder CD-vlag zou moeten had de CP'86 daar geen trek in.
In Utrecht zullen , en : ,
in deze volgorde, kandidaat staan voor de CP'86.

4. Op 14 januari organiseert de CP' 86 een demonstratie in Rijswijk.
i zal daar in ieder geval bij zijn, ook aly de

demo wordt verboden.
5. Er is een commissie herziening beginselprogramma!in het leven

gero<tpfin bestaande uit , en
v -

•

6. meldde in het gemeenteraadsverk veel steun te krijgen
van de WD-er\. De volgende vergadering is op 17 februari in Spijkenisse.

D2D/



RID nr.: 8/63.95;

RID nr.:8/63.95

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

Onderwerp: CP86-feest in Sassenheim op 14-01-95

Aan Aan Operatienumier

Operatienaan

Infonunmer

Teannaan

6AZO

Ontnoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

63/95

2

25-01-95

_ C2950202/233

betreft CP86-feest op 14-01-95 in Sassenheim na afloop van de
Idemo in Rijswijk.
/Aanwezig waren ongeveer 100 personen.



RID nr.:4/4/1/95

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

Onderwerp: Provinciale Statenverkiezingen.

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

-l c

17/01/1995

*/'
- D2950202/237

dat de CĤ ee in volgende provincies aan de
statenverkiezingen zal deelnemen; Utrecht, Zuid-Holland, Geld-
erland.
De belangrijkste motivatie om mee te doen, is niet zozeer het
behalen van de benodigde stemmen, danwei het dwarsbomen van
het NederlefoAp Blok, "lees11
Hen wil zoveel mogelijk tegenwerken.



RID nr.:15

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

Onderwerp: Info Algemeen

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

Rapporteur

Bijlagen

j-» r» /•• r~ '**• •*"' *'"v. f*- / O î O
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RID nr.: 15

Vervolg informatierapport

Naam Centrum Nieuws wordt veranderd in De Revolutionaire
Nationalist.



REDACTIONEEL INLEVEREN VAN KOP Y

Volksgenoten,

Het eerste nummer van De Revolutionaire Natio-
nalbt ligt voor u. Dunner hoor ik u denken, zonder
enveloppe, minder illustraties zult u merken. Ja, wij
zijn volwassener geworden. Wij zullen u vaker en
meer gedetailleerd op de hoogte houden. Positieve
kritiek trekken wij ons aan, opbouwen in plaats van
kapot slaan is ons motto.
In dit eerste nummer treft u een verslag aan van de
rondreis is Zuid-Afrika die onze voorzitter Henk
Ruitenberg maakte in december 1994. Omdat dit
nogal wat ruimte in beslag nam is zijn vaste rubriek
vervallen. De mening van uw redactie is onderge-
schikt gemaakt aan de artikelen.
Alle vaste rubrieken zijn opgenomen, behalve de
verrichtingen van onze gekozen vertegenwoordigers.
Zij zijn uiteraard te bereiken via de adressen die in
nummer 4/94 van Centrumnieuws hebben gestaan.
Wij hopen dat deze formule zal aanslaan bij onze
lezers. Uw reacties blijven welkom. Bij het volgende
nummer zal een enquête-formulier worden toege-
voegd zodat u uw frustraties dan wel lofuitingen kunt
beschrijven. Voor al uw op- of aanmerkingen blijven
wij ook per telefoon en fax bereikbaar.

Kopy voor nr. 2 van de Revolutionaire Nationalist
dient uiterlijk 15 maart in bezit te zijn van de re-
dactie.

INHOUDSOPGAVE NR. l -1995

Henk Ruitenberg in Zuid-Afrika l
Meer nieuws uit Zuid-Afrika: Allan Boesak 2
Nationale Volkspartij = Actiepartij 3
Aanpassingsproblemen 4
Algemene Ledenvergadering 6
De discussie rond de doodstraf 7
Blik op Links 8
Nationalistische activiteitenkalender 9
Citaten 10
Op reis tussen moraalridders en fatsoens-

rakkers 10
IJsselpost 11
Postbus 84 12
Europa ontwaakt 13
De Spotvogel presenteert 14
Eindelijk verlost van Joe Slovo l 5
Provinciale Statenverkiezingen 16
Boekbespreking 16

Veel leesplezier.

Tim Mudde, hoofdredacteur

COLOFOON

DE REVOLUTIONAIRE NATIONALIST is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationale VolkspartijATP -86.
Verantwoordelijke uitgever: T. Mudde, Den Haag.

Redactieadres: _
RN, Postbus 84,2170 AB SA^SENHEIM. Tel. 02522-^732. Fax. 02522-1J058. .
Bezorging en adreswijziging: Postbus 9^56,1006 GD Amsterdam. Tel. 0206*85292, Fax 020-6*70232

Abonnementen Revolutionaire Nationalist: Nederland ƒ 30,- per jaar (enveloppe ƒ 35,-), Europa ƒ 60,- per jaar,
Rest van de wereld op aanvraag. Geld overmaken op postgiroi 193407 2 of bandrekening 384*42806 t.n.v. CP '86,
Den Haag, o.v.v. Abonnementen RN.

LIDMAATSCHAP NATIONALE VOLKSPARLJ / CP «6

Vanaf ƒ 50,- per jaar inclusief toezending van De Revolutionaire Nationalist. Om goed te kunnen functioneren
vragen wij een minimum bijdrage van / 50,- Financiële gebreken mogen echter geen reden zijn om niet lid te
worden. U gelieve in dit geval contact op te nemen met het presidium

Presidium Nationale Volkspartij / CP '86
Postbus 1401$, 2501 GA Den Haag.
tel. 070-36S2470W
fax 0252217058



RID nr.:15/3160030

M E L D I N G S F O R M U L I E R • )

RID : Haaglanden r-'; Q K <*t O fl £
Datum : 26 januari 1995 -*• ••'-'•••'-w w'

Rapporteur : 15/105

Aan : BVD
Onderwerp : Demonstratie CP'86 te Rijswijk.
Evaluatie :

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

Het rijswijkse CP'86-gemeenteraadslid Mark de Boer, kondigde eind
december 1994 aan, op zaterdag 14 januari 1995 in Rijswijk te gaan
demonstreren tegen criminaliteit en drugs. (Bijlage l.\n de eerste week van januari werd door leden van de CP gefolderd

in o.a. de gemeenten Rotterdam, Capelle aan de Ijssel, Krimpen aan
e Ijssai en Dordrecht. Ook werden biljetten aangeplakt in de
ingeving van scholen, i Bijlage 2.)

In het weekeinde van 7 januari werd in discotheek 'Le Baraque'in
Zevenhuizen een pamflet aangetroffen waarin werd opgeroepen om op
14 januari naar Gouda te gaan, teneinde daar buitenlanders in
elkaar te schoppen, fBijlage 3.1
Uit niets is gebleken dat laatstgenoemd pamflet door een CP'86-1ld
is verspreid. Ook hebben zich in Gouda op 14 januari geen van
dergelijke incidenten voorgedaan.

Op 9 januari 1995 werd de demonstratie door de burgemeester van
Rijswijk om diverse redenen verboden, fBijlage 4.1

Kort na de bekendmaking van het verbod, werden nieuwe pamfletten
aangetroffen, die overigens ook op 14 januari in Rijswijk werden
geplakt,fBiilage 4Al

Op 11 en 12 januari zijn er zowel in de kranten als op de radio
richten geweest, waarin voorzitter aankondigde de
[emonstratie door te laten gaan. Hij zei bereid te zijn de confron-
tatie met de politie aan te gaan en het beu te zijn dat demonstra-
ties van zijn partij steeds worden verboden.

De korpschef van de Regio 15
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:



RID nr-: 3160030/105

Vervolg meldingsrapport

- 2 -

ZATERDAG 14 JANUARI 1995.

Vanaf 12.30 uur verzamelden zich rondom het station te Rijswijk
diverse pers- en cameraploegen. Vanaf hetzelfde tijdstip doken op
diverse plaatsen rondom het station en in het nabij gelegen winkel-

uin De Boogaard, CP'86-aanhangers op. Zij bleven in kleine
jes van neeetal 2 a 3 personen heen en weer lopen tussen het

winkel-centrum en het station. Men kwan met diverse soorten van
vervoer. (Trein, bus en auto's.)

Duidelijk werd dat de diverse groepjes tijdens de wandelingen
contact net elkaar onderhielden.

Rapporteur konstateerde dat op het parkeerterrein gelegen naast het
winkel-centrum, omstreeks 13.10 uur enkele CP-leden elkaar ontmoet-
ten, met kwamen samen en ontmoetten
het duo en .Zij spraken kort met elkaar en
bij het zien van uniform-politie gingen zij 2-aan-2 weer uit
elkaar.

Duidelijk werd dat vanuit de Opel Ascona met het kenteken
coördinerend werd rondgereden tussen de diverse groepjes.

%maf 13.00 uur heeft de burgemeester een noodverordening van
kracht doen gaan. Operationeel werd besloten om de Cp'ers eerst te
waarschuwen dat zij zich dienden te verwijderen. Als men hier niet
aan voldeed zou tot aanhouding worden overgegaan. Hierop bleek dat
de leden bleven rondlopen. Vervolgens zijn er in de loop van de
middag op diverse plaatsen in de nabijheid van het station en het
winkelcentrum aanhoudingen verricht.

Omstreeks 15.10 uur werd gemeld dat er op de Tubasingel te Rijswijk
auto's beplakt werden met folders. Bij onderzoek bleek o.a.

bezig te zijn auto's te voorzien van pamfletten van het
Jongeren Front Nederland. /Bijlage 5.Ï
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Eigen volk eerst

«23-12-94

BV-192

Namens d« aasaawnlijka kringb*«t«rcn v«n da CP'14 Zu*d-Holland
v*tzo*k ik a ons vergunning te v«ziitni»n voox «*n mantfaatabi»
tegen cxiBinalittit «n dzaga.
Datum en ti?d v«n dit AllM i« bvpaald op 14 JattUaii om 12.00

i>*> groep «t* 1 1 dan v*n h»t Ki^awlJK»* a Lat ion lichting bet
winkaicentrun d* toqaav* vaar wli onh«*n ïuiltn iu»D,daarna
zal de g^oap jeich t«?ug imaK h*t station b«gav«n en da«x da
tr«ln nemun richting volgende Afsprmkpant bttitttn oijse yviMB
t*.

Voox da coivGinatf* aijn v«r«ntVoeKd«lljk M. v. d* Boar, «n 4e
hqcr Hordaunt, z««d«lid tC D*D HfeBf.

NatMna de kxi&gbactuxen zuid-nol land,

Bo«r
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Burgemeester van Rijswijk
Stadhmt
GenerwJ Spoorbar 2
Postbus 5305
2280HH R$sw»lc
Telefoon 070-395 95 42
PosÖMnknummer Comptabele: 29957
Banknummer B.N.G.: 20.5007.424
Fax:070-3959588

"Bef

De organisator van de manifestatie
van d* Nationale Volkapartij/CP'86
de heer M»V. de Boer
Idenburglaan 7
2283 J? RIJSWIJK

Uw brief
W kenmerk
Ons kennerk
Bijlage(n)
Onderwerp

BR-192
94D20273/B&F
geen
betoging

Rijairijk,

.

J.

DE BURGEMEESTER VAN RIJSWIJK

overwegende,

dat kennisgeving is gedaan van een door de Nationale Volkspart i j /CP' 86
voorgenomen manifestatie tegen criminaliteit en drugs» op zaterdag
14 januari 1995;

dat deze manifestatie een betoging ia in de zin van artikel 5 van de Wet
openbare manifestaties en artikel 2.1.2.1. van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Rijswijk 1989;

dat volgens de kenniageving het aantal deelnemers tussen de 100 en 150 zal
bedragen;

dat de betoging volgens de kenniageving om 13.00 uur zou aanvangen en zou
plaatsvinden in de omgeving van het op dat tijdstip op zaterdagen teer drukke
winkelcentrum "In de Bogaard";

dat de organisator in de kenniageving de mededeling doen dat zij zich niet
verantwoordelijk stellen voor datgene v*t de individuele deelnemers aan
materiaal meenemen;

dat de burgemeester inmiddels reeds schriftelijke reacties op de voorgenomen
betoging heeft ontvangen;

dat mede naar aanleiding van deze reacties de verwachting bestaat dat de
betoging aanleiding zal vormen voor tegendemonstraties;

dat er gezien het bovenstaande bij de burgemeester gegronde vreea bestaat
voor wanordelijkheden tijdens de voorgenomen betoging;

dat de politie in een overleg met de organisator van de betoging kennis heeft
genomen van de door de laatste voorgestelde ordemaatregelen om de betoging in
goede banen te leiden;

Inlichtingen bij: A.C. Wijnands-Cbin DoorkiesniMHer: (070) 395 94 15



Blz. 2
Ons kenmerk: 94020273/B&F

dat de voorgestelde naatregelen de vrees voor wanordelijkheden bij de
burgemeester niet hebben kunnen wegnemen, daarbij in aanmerking genomen de op
zaterdag 14 januari 1995 voor assistentie beschikbare politie;

dat e«n ordelijk verloop van de betoging derhalve niet vertekerd kan worden;

gehoord d* organisator van de voorgenomen betoging;

gelet op artikel 5 van de Wet openbare manifestaties, alsmede
artikel 2.1.2.1. lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de
gemeente Rijswijk 1989;

BESLUIT:

de manifestatie van de Nationale Volkspartij/CP'86 op 14 januari 199S te
verbieden.

mr P. Roscam Abbing.

Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u hiertegen binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente
Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HU Rijswijk.

-J Afschrift:
Hoofdofficier van Justitie
Politie Haaglanden



UU heeft burgemeester *Roscemt J^bbtntC
voor u, in petto wanneer u, voor
mening wilt uittCotneru

Protestee voor het niet tneer &anj

Nationale Votttspartij/CP '86
3291, 2280 GG
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WAT WIJ WILLEN:

Afkondiging van een immlgratiestop en het opgang brengen van
remigratie voor alle niet - Europese vreemdelingen.

Een drugsvrije samenleving, harde aanpak van de drugshandel en
sluiting van alle « koffieshops ».

Invoering van de doodstraf voor: drugsdealers, verkrachters,
pedofielen en in bepaalde gevallen muttf - radalfsten .

Eén volksnationaliatteche partij in Nederland; weg met de
verdeeldheid, alle huidige nationale groeperingen dienen op te
gaan in één partij naar het voorbeeld van het Vlaams Blok.

Opheffing van het verbod op Nationaal - Socialistische aktivitett;
toelating van de Nationaal - Socfafistischa Arbeiderspartij als
kiesgerechtigde politieke partij.

Oprichting van een sterke en onafhankelijke volksnationale
jeugdbeweging (naar het motto -« zij die nu door de straten
marcheren r zullen over een aantal jaren de politiek beheersen »).

JONGEREN FRONT NEDERLAND
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fionale Vo/ksparfi// CP '
Volk en Vaderland

Dhr.Bruins-siot.
Marktplein l
7311 LR,Apeldoorn.

H.Ruit» berg.
TT= reit er.
Te.: 038 F11023
'fax:038 538313
POStbl4 3-BOOO AK.

Uw kenmerk; ügMO Ona kenmerk: H R / N V P

Geachte burgemeester,

P™ BRIE?

Bij deze zou ik een aanvraag willen doen VOOJT een demonstratie
tocht door een gedeelte van uw stad. f : '"'i' l«)
Datum voor deze demonstratie 7.3.1 il- . 14. ir.xijn.

Mijn voorgestelde route:Caterpinin- ' a«t -tationa-
plein - Sophiaplein - Stationsstraat - hootdfltï »ü - Kapel-
atrctat - Voaselmanstraat - Hoofdstraat - Caterplei .

Motto zal zijn:criminaliteit en corruptie ^ tieder id.
Op dit moment is nog niet de grote van de ae.uonst oXie va«rt te
•tellen.

Hopende op goedkeuring wacht ik cp u-

H.Ruitenberg.

Preaiöium Nationale Volkspartij / CP '86, Postbus 14WS, NL-2501 QA f ,.
Telefoon^70-3652470, Fast 02522-17058. Poŝ iio: 1934072, Ba^i<r9lt.nr. 8 49 42S06

Presidium Nationale Volkspartij / CP '86. Postbus 14035. f t--' «1
»i«fc,»« nT*v.i«Mi7n C0w ns^T^-iTn-sR Pr«irtlm' iQfl-07?. -.i'.«ra



Centrumpartij '88 - Kring Gelderland
Postbus 875
8800 AB Arnhem - NL
Tel.: 085-450709

Geachte leden en sympathisanten
Centrumpartij '86

Arnhem, januari 1995.

H
Betreft Ondersteuningsverklaring P.S. "95.

Vla deze weg willen wij namens het bestuur van de kring Gelderland van de CP
'86 een ieder bedanken voor het tekenen van de ondersteuningsverklaringen
ten behoeve van de deelname van de Centrumpartij '86 aan dé Provinciale
Statenverkiezingen op 8 maart 1995. ~
Zonder Uw steun was deelname aan deze verkiezingen niet mogelijk geweest
III

We hopen dan ook in de komende verkiezingsperiode op Uw steun te mogen
rekenen.

i

Namens het kringbestuur Gelderland - CP '86 en de kandidaten,

P.&Vanaf vrijdag 27 januari a.s, is het officiële, telefoonnummer van de kring
Gelderland - CP'86: 085-450709. '
Daarmee komt het oude nummer (085-438473) te vervallen.
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RID
Datum

Rapporteur

t 13
: l december 1994.

D2950227/28G

;RID nr.t/

05512

Aan
Onderwerp
Bvaluatie

« BVD/
i Aktie tegen congres CP'86

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

Op zaterdag, 19 novagfeer 1994 heeft een «ktief deel van de
beweging pogingen ondernomen om het jaaroongre* van CP'86 onmogelijk te maken/
danwei te verstoren.

De korpschef van de Regio 13
namen* dere het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.i



regio: 16 Dagnr : 51
JOURNAAL Datum : 20.02.1995
Project: Pagina: l

Tijd : 13.00 Type: ALGEMEEN Af h. code:
Rapporteur :
Onderwerp : Vergadering CP 8%.

Op zaterdag 18 februari 1995 had de CP'86 een vergadering voor het district
Zuid-Holland belegd. Men had hiervoor een zaal besproken in het
Movepick-hotel aan het Stationsplein 8 in Voorburg gereserveerd van 13.00
tot 16.00 uur.

Men zou verzamelen TOT 12.45 UUR voor het Station Voorburg
en van daaruit naar de vergaderruimte gaan.

Om 12.30 stonden bij de HTM-wachtruimte voor het station 3 wat oudere
personen en 15 jongeren bijeen. Om 12.45 uur kwamen hier nog 2 personen
bij, gezamenlijk gingen zij het hotel binnen. Buiten bleef het rustig. De
vergadering nam een aanvang.

De vergadering werd om 15.45 uur beëindigd, een ieder ging huiswaarts, een
aantal met de trein, enkelen met auto's en een aantal lopend de stad in.



RID nr.: 8/65.95,

informatierapport

RID nr.:8/65.95i

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

Onderwerp: CP-demo op 25 februari 1995 in Rotterdam

Aan Aan Operatienumner

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

65.95 - M

27 februari 1995

8/ '"

—«̂ TV"**. -•• A, ̂  *>* *• / ̂  r* •"*
i..,t. -,. , '... ... J . / - w U

Demo Rotterdam op 25 februari 1995.

Het geplande verzamelpunt op het Centraal Station in Rotterdam
ging niet door, omdat de demo tegen alle verwachtingen in door
de burgemeester werd verboden.

Ondanks het demonstratie-verbod werd toch besloten om naar
Rotterdam te gaan.

Op het verzamelpunt verschenen ongeveer 40 man, w.o de volgen-
de personen:



RID nr.: 8/65.95,

Vervolg informatierapport

Aanvankelijk was de bedoeling dat men in Capelle ging demon-
streren, doch men had vervoersproblemen.

Nadat de groep van een bouwwerk de nodige stokken en pijpen
had meegenomen is men vertrokken richting Rotterdam-centrum.
Op weg daarheen werd door de groep uit Rotterdam een van de
motorrijders van links, die voor verkenning zorgde, ernstig
mishandeld.
Bij het Centraal Station werd door de aanwezige politie links
en rechts uit elkaar gehouden. werd terplaatse aange-
houden .



RID nr.: 8/65.95i

informati erapport

RID nr. 18/65.95.

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

Onderwerp: CP86-demo op 18 februari 1995.

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

65.95

27 februari 1995

8/

Demonstratie Apeldoorn.

Apeldoorn werdOndanks het verbod van de burgemeester van
besloten om de demonstratie te laten doorgaan.
Aanvankelijk was het parkeerterrein De Smittenberg aan de
snelweg genoemd als verzamelplaats, doch dit werd op het
laatste moment veranderd en werd er verzameld bij Van
Valk. Op genoemde plaats verschenen ook de leden van het
met wie afspraken waren gemaakt dat zij zich niets als AKS
zouden manifesteren, terwijl men ook geen wapens en spandoeken
mocht meenemen.
Op verzamelpunt werden in ieder geval aangetrof f enr

A r-k £• v. s r- •. * : "i • •
Ï:LJV.-< ••'•• :

D2S50306/253



RID nr.: 8/65.95,

Vervolg informatierapport

I. 7

Via het tweede verzamelpunt, het Julianaziekenhuis, is men
vervolgens vertrokken naar het winkelcentrum De Maten. Kort na
aanvang van de demonstratie verscheen de politie terplaatse en
heeft men de gehele groep kunnen aanhouden.

Éiegene die waren aangehouden hebben een schikking gekregen
Van f 100,-. Door werd opgeroepen deze schikking in
elk geval niet te betalen, maar de zaak te laten voorkomen,
zodat men weer aanleiding had om zich te manifesteren terwijl
men tevens van mening was dat men niet alleen tegen rechts had
moeten optreden, maar ook tegen de linkse demo.



, RID nr.202039521020

M K_L D I H G

RID
Datum

: 8
: 0303951210

0295030S/2U

Rapporteur :

Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD
: Aanvraag fakkeloptooht CP86

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

28 februari 1995 kwam bij de geneente Tiel per fax een aanvraag
binnen van de NVP/CP86 on op 7 naart 1995 een fakkeloptocht te
«togen houden in het dorp Hadenoyen (geneente Tiel), waarbij tevens
een stil protest zou worden gehouden voor de woning van de in
Hadenoyen woonachtige oude Tweede Kamerlid Ria Beckers i.v.n. haar
rol bij de besluitvorming t.a.v. de dijkverzwaringen.
Brief was ondertekend door het bekende CP86-lid Mark Peterse uit
Zaltbonmel.

Voor de inhoud van deze aanvraag verwijs ik naar de als bijlage
bijgevoegde brief.

De ko:
namens deze

Telefonisch geïnformeerd d.d.: 3 maart 199&~~



Aan de burgemeester van Tiel

betreft* Aanvraag Fakkeloptooht

. h t*

Hark Peters*
lijsttrekker P.S,

Arnhem/ 27 februari 1995

Geaoftte heer,

Gaarne wil ik u vereoaken in overweging te nemen het volgende;

De watersnood van februari 1995 heeft niet allaan oen enorme
•ateriele «n psychologische schade toegebracht aan dé inwoners
van de provincie Gelderland, naar ook een groot en terecht
wantrouwen in de veiligheid van d» dijken teweeggebracht.

Een ovarsentimentele milieubeweging gedirigeerd door van
GroenLinks afkomstige politici , wordt door ons nedeschuldig
geacht aan hét ontbreken van snelle overheidsbesluitvorning,
waarbij lijf en goed van honderdduizenden op het »pel gezet
worden.
In vlot jasje gestoken ttilieudiotatora, tweeverdienende echt-
paren die buiten willen wonen net aooj uitzicht, «tadslui in
de polder met meerdere auto's en een keur aan nette baantjes,
bepalen de toekomst van de Gelderlander.

heeft daarov besloten tot een Fakkeloptocnt in het
ĵ  t ttet ait thema t

H CEL01RLAND, VRIJ ONVEXfclG i ̂

Da t umi Dlnedeg 7 staart 1999

Tijdstip: 20.00 uur

Aantal deelnemers s ± 100 personen (bovendien nog een onbepaald
aantal geëmotioneerde vensen uit Li»
burg)

Route t over de Bonaelweg in het dorp tffadenoijen, net een stil
protest voor de woning van JUa Becker's op nummer 40.

Contactpersoon: Hark Peterse
p/a Postbus 975
6900 AW Arnhea

085-450709

Gaame vragen wij u on toestettning té verlenen aan on*e aan-
vraag.

Hoogachtand. Hark Feterae

'Sr



7 maart 20.00 uur
WADENOIJEN - BOMMELWEG

FAKKELOPTOCHT (STIL PROTEST)
TEGEN

MILIEU-ACTMSTEN EN DE LAKSE
EN TRAGE OVERHEID

)

De watersnood van februari 1995 heelt n^ aleen een enonrie maÉeriëfe en
psychologische schade toegebracht aan de inwoners van de provincie
Gelderland, maar ook een gnsot en tenscht w^^
de cjken teweeggebracht

Een ovefsenÉme/̂
cfeSooafefectefla^^
geaofof aan ftef cntorê&m van sr^ waarbij lijf en
nqedvan /xyidferrfljÈBrK^

dus.rmmmmmmmmm

DIJKVERBETERING NU !!!!!

STEM LIJST 11
NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP'86

AFDELING GELDERLAND
POSTBUS 875,6900AWARNHEM. 7EL.-Q85-450709



HETEUROPA ZONDER
GRENZEN.

VOOR VRIJ VERKEER
VAN DRUGS,

CRIMINELEN EN
ILLEGALEN ????

NEEN H!
NIET ALS U ONS

STEUNT.
STEM LIJST 11

NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP86
PCRTPI A9875 fiflOOAW'AF1NHFM. TBL:flfl5-4507'09



GN BETUWELIJN

DAAR WAAR ANDERE
POLITICI AFHAKEN

EN U
IN DE STEEK LA TEN,

ZULLEN WIJ KEIHARD
ACTIE BLIJVEN VOEREN

STEUN ONS
STEM UJST11

NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP86
tFDEUNSGBÜ&ILWD

POS7BUS875 63»/W/VttlHBM 7EL:085-450709



STUDENTEN FRONT
WAGENINGEN

Stem 8 maart as. tegen het
anti-studenten beleid van deze regering.

STEM
CP'86

LIJST 11

Omdat het anders kan,
omdat het anders moet.

Voor meer informatie over GP'86
bel 085-450709
of schrijf Postbus 875 6800 AW Arnhem

MI pu«V-«uflw>l»mk *.*»too-K*~ort—n . .MMM dofeata. dh hrt i»t dk pulkt ~o. 4). oontoBl op Ie •



STUDENTEN FRONT
ARNHEM

Stem 8 maart as. tegen het
anti-studentenbeleid van deze regering.

STEM
GP'86

LIJST 11

Omdat het anders kan,
omdat het anders moet.

Voor meer informatie over GP'86
bel 085-450709
of schrijf Postbus 875 6800 AW ARNHEM



DRUGSCRIMINELEN
KUNNEN VRIJ HUN
GANG GAAN, WANT

ZOWEL JUSTITIE ALS
DE POLITIEKE MACHT
IS LAF EN CORRUPT U

WIJ MAKEN WILLEN ONZE
EIGEN WOONWIJKEN WEER
i/E/L/G EN LEEFBAAR MAKEN.
HELP EN STEUN ONS NU!!!

STEM LIJST 11
NATIONALE VOLKSPARTIJ / CPV6

AFDBJNSGan&ILtND



NEEM
TEGEN DE

BETUWELIJN

JA
GEBRUIK DIE

MILJARDEN VOOR
DIJKVERBETERING

STEM LIJST 11

NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP86
AFDBJNGG&ÖERLAND

POSTBUS875,6900AWARNhEM. TH..'085-450?'09



OPROEP DEMONSTRATIE

Betren

Datum

Plaats

Verzamelpunt

Tijd

Meenemen

Demonstratie tegen corruptie en criminaliteit

11 Februari 1995

Apeldoorn

In de buurt van Apeldoorn, wordt bekendgemaakt
vrijdag 10 februari as. Op te vragen bij de volgende
telefoonnummers: 085-450709 en 05759-1216.

Tussen 11:30 en 12:00 uur

Zoveel mogelijk mensen, borden, spandoeken enz.

Voor meer info bel 085-450709.

N.B, Reageer niet op berichten in de media dat
de demonstratie niet doorgaat.
Reageer alleen op informatie vanuit de
partij.



R1D nr.: 7/96/1995

F O R M U L I B R

RID : Politie Gelderland Midden
Datum : 7 februari 1995 ? ; £ f: J O Q / o g -j

Rapporteur : 7/2001 ...... - •-•• , - ......

Aan : BVD,
Onderwerp : Demonstratie bij terechtzitting laden CP*86.
Evaluatie :

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

Op maandag 30 januari 1995 vond in het paleis van justitia de
terechtzitting plaats in verband net de demonstratie van rechts-
extremisten te Zevenaar d. d. 11 november 1994, Alle 13 aangehouden
verdachten werden gedagvaard.
In varband net deze zitting werd door de bekende extremist

. , een vergunning aangevraagd voor het
ôrganiseren van een solidariteitsnanifestatie voor hat paleis van
justitia net als motto: "vrijheid van meningsuiting, ook voor
Volks-National ïstan" . in de aanvraag gaf hij aan dat de manifesta-
tie werd aangevraagd namens de " Volks-National laten M /Bijlage IK
Tevens verspreidde aan algemene parsverklaring, waarin hij
da manifestatie aankondigde, nu namens het "Anti-Repressie Komitee"
Bi-ilage 2 K
Onder de rechts-extremistan werd een oproep verspreid voor deelname
aan de manifestatie f Bijlage 3 K
Door . " , werd bij de burgemeester
van Arnhem aan tegendemonstratia aangekondigd, georganiseerd door
de APA. Hiertoe was een landelijke oproep verspreid.
In varband met de vrees voor een ernstige verstoring van de openba-
re orde werd de aanvraag van door de burgemeester gewei-
gerd.

Op de dag van de zitting verzamelde zich, omstreeks 09.00 uur, een
groep van circa 80 linkse aktivisten voor hat paleis van justitie.

AEen aantal van hen droeg bivakmutsen «n helmen en enkele personen
fP*aren bewapend met stokken an knuppels. Zij droegen een tweetal
spandoeken met anti-fascistische leuzen.

Telefonisch geïnformeerd d.d.; 01-02-1995
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Orastreeks 09.30 uur verscheen bij het paleis van justitie een groep
van circa 15 rechts-extremisten. Voorop liepen

en * - - -- Een aantal van
deze groep droeg een helm en was bewapend toet stokken en knuppels.
De groep werd belaagd door de linkse aktievoerders waarbij over en
weer werd geslagen. Door de snel aanwezige politie werden de
groepen uit elkaar gedreven, waarbij de rechta-extremisten het
paleis van justitie in vluchtten. Door hen werden nog enkele
pamfletten (Bijlage Al op de grond gegooid.
Eén van de linkse aktievoerders gooide een stuk trottoirtegel in de
r̂ichting van de rechts-extreaisten, waardoor een ruit van het
gerechtsgebouw sneuvelde. Deze persoon, die weigerde zijn naam op
te geven, werd door de politie aangehouden. Hij bleek in het bezit
te zijn van een busje CS-gas.

In het gerechtsgebouw bleek een aantal van de rechts-extremisten
tot de gedagvaarde verdachten te behoren. Alleen zij die zich
konden legitimeren werden echter toegelaten. De overige personen
verdwenen door een achterdeur van het gerechtsgebouw*
Tengevolge van de verplichting tot legitimatie verschenen uiteinde-
lijk alleen de volgende verdachten voor de politierechter:

Zij werden allen veroordeeld tot een geldboete van 1500 gulden en
een voorwaardelijke gevangenisstraf van één week.
Met uitzondering van deden zij afstand van het recht op
icger beroep.

Na de terechtzitting vertrokken voornoemde verdachten onder bege-
leiding van de politie, via een achterdeur van het gerechtsgebouw,
per taxi. Dit werd door de linkse aktievoerders niet opgewerkt.
Toen zij hiervan op de hoogte werden gesteld hielden circa 40
personen nog enige tijd een protest-demonstratie voor het hoofdbu-
reau van politie, omdat zij van mening waren dat de politie hen had
misleid.
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De aaht aktievoerders die nog niet terechtstonden zullen op 15
naart 1995, on 10.00 uur, opnieuw worden gedagvaard.

Bij deze melding zijn, naaet de genoemde bijlagen, vier krantenar-
tikelen van lokale dagbladen gevoegd.
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Otetr. Amhem-VWuwezoom l.o.
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Konr.nr.;QOl it

yRRKpTJgTlifi V*» VHüfimilillifi /ONTHEFFINGn^UlG TEH yRRKp üfi
{B. v. p. volledig invullen in blofcl«tter«)

Maan * ......
Voornanen t .j . . « »
Adres : «,... nr:.
woonplaats t .Postcode:*. .
Geboorteplaats : Geboorteda&jm».
Telefoon :ZaKelijKt ............... ...Privé:.

velk bedrijf of ina tul l ino/vereniging.—fttlL.—tTOrflt
vsraunnino/ontheffina aanaavraaadi

Naa» bedrijf/instelling
Soort bedrijf/instelling t.,
Adre» i * «t..) nri
Woonplaats :.* Postcode;

Ter a l e n h a i d vaVord t de c u r n / o n i r . f in

Welke locatie fatraat en huil
Arnhem /

..... , . , . . . , ......

op da volgende bladzijden invullen welke vergunning/onthef
fing wordt aangevraagd.

Deze aanvraag moet in principe «iniMai IA damm voor de activiteit,
waarvoor de vergunning/ontheffing wordt aangevraagd, zijn ingediend
bij Politieregio Gelderland Midden» district Arnhem/Veluwezoom, bureau
Bijzondere Wetten, Postbus 9050, 6800 <3H Arnhen.

J. jzwnuer* rv«iix:en, fostpUB yusw, «BUV ON Arnne».

Voor welke datum, data of periode: ."3.0.~ 17. !V./< •

Tuaaen welke tUdfltJppgn i .Q-3Puur en . JJ^C2Q. ,.uur '



-reden waarom;

-welke plaats (en)/wijk (en) i
-welke waren : . »
-inschrijf nr. Centraal Registratiekantoor i . . , , . . . .».
-G.G* en G.D.-keuring : ja /nee (fotokopie bijvoegen)

«Volgens landelijk col l eot er oost «r
-collecte-bus
-intekenlijsten i
-collecte-enveloppen t

:

a / nee
a / nee
a / nee
a / ttee

-gebruikte kleding t ja / nee

-worden goederen te koop aangeboden : ja / nee
-welke goederen i ja / nee

-in welke plaats(en) / wijk(en) s ,

( ) MflP HQtmEK VAH EEM OPTOCHT / PaiQMCTOAfT^ f •«ldinWliflhtï

-Plaats van opstelling t &^tfS$£?&;<X>. .W.
-tijdstip van vertrek t..» * é.«»
**te voilflen route \. • >,« • ••••••««•«««^••••••••

Vrï. ,-¥,<U<?. A .SC*. .*?5fto .^tjtJ f. WPK<̂

( )

-Voor welke activiteit («n):
-voor welke plaats(en) / wijk (en) I

( ) JMUTftypnifl* VAfl pIEHSTEfl

•S«v.p. aangeven waaruit de diensten bestaan die men wil
aanbieden. (b*v, straatfotografie enz,)
-ter gelegenheid/ behoeve waarvan t . « » .................. ,

- voor welke plaats (eti /wijk(en) :

Bureau Bijzondere Wetten telefoon 069-5243*5
Beekstraat 39 Arnhen, telefax 095-524388
Correspondentieadres i Postbus 9050, 6800 GN Arnhen



, 23-1-1995-

Maandagmorgen 30 Januari a.*« »l .««n aolidaritelts-
ttknif «ifeatie plaatsvinden -voor het Artihw* gqrw&ta-
flWxaw.K«t HOtto zal luiden: "VRIJHEID VAN MBUNOSOXTINC
OOK VOOR VÜLKS-NAT1»ÏALISTEN!-

Deze dag ia gekozen cratat dui h«c Rottardaaee C.P.'SÖ
gwiBentaraadfilid K. Freling «n i 10 andoctt VOÜDB-
Nai^iontlit$tcn V T V C M O voor -
t«r.Da reden hiervoor: "Wij VfeUce-mtiORfclitten npgan
nooit in bet openbaar donoMtrimn11 , *!• VttaüLO, Mtm«-
tricbt« zevenaar en Kij«wtiJc het c*t altA i^oial.

Kn voor d« "6enanstr»tia* in Zevenaar moeten de*e
kameraden zich verantwoord**.

E*o BBnifoatatiever̂ uuning is in aanvraag bQ 4a poli-
tie en/oK gwwente-

Kat VQiXs-NationaUetiBchfl 5toe t,

het;

Aïiti-Rtpressie Komitae
Postbus 4093
6803 EB Arnhem
063-217539

TOTRL P.81



OPROEP t

leraden
Het fyitecni Bohroeft de laatste t̂ d zyn teneur tegen de icvolotiooftire anti «-
taacaaaitBedgwnierop.Iahrtbyzondy
spceip«at!«ndrt anti -fyitecmfiont.teat het tyiïo^ *denx*ratbche'
masker vallenen loont zijn ware gezicht: dat vunde ditattauf en de politiestaat! De

op/¥yiimimjl.tivMib9l(«DenKlaoop grond van de

ondontrepen dit »og maar eens

dooron»/^^

voordesyMeenii«oiitb«^ ii tezamen met nog
twaalf SA - kaoicradeo in een spelrecbtpfoeedure mngeldaigd voor de potöiertchter Arnhem
wegéi» daelname «m de S ,A. - «•» door 2wmir op 26 Novnaber vorig jur.
Concreet wonfett bmenad Fiding en de anderan volgende punten ton 1wlefl«i«8d:
aanzetten tot rassenhaat

tot geweld
overtreding van bet uniformverbod
deelname «u een veMoegestane demonstratie

De veiWBchtmg^ dat heft systeem dfts^^
volkigetitn?webuiteiqiariementaiTeoppo*itie een zware klap toe te brengen eo dat in dit
kader vocWtegeakmeraadFieli^
enige antwoord daarop kan alleen maar luiden:
Solujartielt met kameraad Freltng ƒ
SoOÊirltcil met de dertien van Zevenaar! Op naar Arnhem /
Kameraden, komt missaal t
Op deae provocatie van de kant van het systeem zullen wij inetgepartétniddelen antwoorden!
Tot stot oog één ding: Aangezien er met tegenaknes van de kató van de roden (die in
genoemde regio tamelijk sterk zyn) gerekend dient te woixJenevcMli met het optreden van
de beruchte" Grvcp btfxvndcrt opdrachten * ( 03,O. -«en knokplocg van de Arnhemse
smeris ), dienen alle kknieiaden hun peiBoontî
noodcMik! Nadere bijzooderheden volgen over de ptatoelijke Stormteider», Op de dag zelf
worden instrukties gegeven via de volgende Idelboiinuinnior*: 085-217539 en «9560-
20156.
Dé organisaticleidtog vertrouwt erop dat elke kameraad zijn plicht zal vervullen.
Onze plaats is daar waar het front is!

SOLIDARITEIT MET PARTIJGENOOT FREUNG!
OP NAAR ARNHEM!
SOI TT»AttlTKIT IM KT PAKlUtiKINUUl

S.A.. STORM - ORGAMSATffiLEroiNCL



1945-1995
VIJFTIG JAAR

NATIONAAL - SOCIALISTISCH
VERZET!

Rijswijk
1-4 januari

MAAKT FRONT TEGEN
JE TOENEMENDE SYSTEEMTERREUR l



Burgemeester
verbiedt
manifestatie
ARNHEM - Burgemeester P. Schol-
ten van Arnhem heelt .gisteren be-
sloten geen Vergunning te venenen
voor de 'sotidariteUsmMifeitatie'
die komende maandag gehouden
had moeten mvden b|) het Ara-
.hem» gerechtsgebouw. Schotten
wewt voor één ernstige verstoring
van de openbare orde.

Het Anti-Reprenle Komltfte yan
Anthemmer C. Kutten wü met de
bijeenkomst de aandacht vestigen
op het techt op openbare demon-
slrjtiw door TOUa-natlon

Maandag moeten dertien Men van
de CP '86 onder «Ie het Rotter-
damse raadslid Fnling bfl de Arn-
*enwe politierechter ver*ch|K»n
om zich te vewihroorden voor een
llletole demonatade in november
inZevenaar,;

Kusten tegt niét,op te kjjken TM
het verbod, maar Is niet «ui plan
de samenkomst a/, te blazen. „Dan
maar illegaar, aldus de Arnhem-
mer, die maandag enkele tiental-
len "kameraden1 ntwacht



Rechts en links slaags voor rechtbank Arnhem
Door ome verslaggever
ARNHEM ' Aan de rechtszaak te-
genAvtjf Aanhangers van de CP

— '86 TW Arnhem is gisteren een
vechtpartij vooraf gegaan. De ver-
dachten en hun metgezellen en
nieuwen van de Anti-Pascistische

! Actie (AFA) gingen elkaar te ftf
voor de ingang van het paleis van
justitie in Arnhem.

l

De politie arresteerde ten anti-tas-
cist. Ook sneuvelde een roit van
het gebouw. Een goed halfuur later
dreigde opnieuw een vechtpartij,
toen twee rechts-extremiscen naar
het paleis van justitie liepen.

Zij werden achtervolgd tot aan de
deur van het gebouw en kregen
leuzen naar hun hoofó geslingerd.

De ongeveer tachtig antMucisten
wachtten de CP'ers tot M de sit-
ting op. Dat duurde uren. De poli-
tie zorgde echter voor een aflei-
dingsmanoeuvre.
Terwijl twee polltiebuyes voor ro-
den om de aandacht af te leiden,
werden de rechte^xtremMen door
een achterdeur afgevoerd.
De Arnhemse ex-CP'er G. Koster*

kondlfde vorige week «en 'nolidari-
tejtebljeenkomst1 aan voor het pa-
kdsvanjusötie.
Die werd vrijdagavond door de An»-
hemse burgeneeMer Schotten ver-
boden, waarop Kusters Het weten
toch t* komen met enkele aanhan-
gen. De APA had daar lucht van
gekregen en zette een tegenactie
op touw.



CP marcheerde als peloton soldaten door Zevenaar
Boetes en voorwaardelijk voor vijftal in 'politiek proces'
Door ome rechtbankverslaggever

ARNHEM - „Het is ongeloofwaar-
dig dat de heren in Zevenaar alleen
maar een biertje wilde drinken",
sprak gisteren de Arnhemse poli-
tierechter mr. G. Bracht tegen vijf
leden van de CP*86. '
Hy veroordeelde vervolgens het
zwijgzame vyftal. wegens beledi-
ging van buitenlanders tot een
week voorwaarttebjke gevangenis-
straf en een boete van 1600 gröden.
De vijf uit Rotterdam «n omgeving
afkomslige CP'ers maakten deel
uit van een gezelschap van dertien
partijgenoten, dal op 11 november
met een bu^je vanuit Schiedam
naar Zeveiiaa: \\ns> gtL-j^cn cm
daar te demonstreren. V.'

kozen omdat daar een opvangcen-
trum voor asieiwekecs is gevestigd,
De groep grotendeels kaaWioofdi-
gen marcheerde als een peloton
soldaten door de straten van Zeve-
wwr. De meesten droegen zwarte
jacks en legerkistjes. Er werden
rode en zwarte vlaggen met runete-
kens meegedragen en er werden
pamfletten uitgedeeld. Daarbij
werden kreten als 'Auslaader raus'
en. 'Holland voor de Hollanders'
geroepen.

„Lach maar, op een dag hebhen w\
de luaclil", zoj vr uit de groep zrjn
geroepen. Tlenlallen geschokte Ze-
venaarden kregen associaties met
de oorlogsjaren en belden de poli-
tie, ciii: het buqe met '

de groep groter geweest, naar an-
dere «ulo's konden nfel meer wor-
den gevonden.
Het Openbaar Ministerie besloot
een daad te stellen en bracht de
zaken snel op de zitting. Het sla-
ken van de gewaakte kreten was
volgens officier vut justitie nu. B.
Hillenaar belediging van buitenlan-
ders wegens ras. De rechtbanken
m Arnhem en Leeuwarden hebben*
dat «l eens eer der uitgemaakt.
Volgens de officier ww ntet te
bewjjien wie er iets had geroepen,
maar wie zich niet Tart «fa groep'
distantieert maa!tt zich schuldig
aan het medeptegen vut discrimi-
natie.
De verdediging vond dM. deze uitla-
tingen niet beledigend zgn voor

» "*

politiek proces. De aanhoudingen
waren Sn de visie van de advocaten
oKedrtmaUg gwwe*. De agenten
hadden niet self gehoord wat er
irad geroepen. Als er geen heter-
daad-sltuatie is mogen mensen
niet worden vastgehouden.

Die argumenten werden door de
rechter van tafel geveegd HU vond
de kreten wel heledigend, teker in
comWaatie net d» sfeer, die de
groei) uitstraalde. De officier had
tegen het Bottetdamse raadattd
fniat een iets hogere straf (2000
gulden boete en twee weke» VOOT-
waardetijit) gtelst, maar de rechter
vond dat het gneflde "aamen uH,
saifteo thuis1 van toepassing was en
gaf het vpal, dat weinig had mee
ted«ten,de*elfdfistraf.

De andere acht CP-leden moeten
op e«n ander tijdstip terecht staan.

Enkelen waren gisteren wel geko-
men, maar konden zonder legiti-
matie niet naar binnen. Ze vetrok-
ken per taxi naar het 'Arnhemse
ex-CP-raadslid Kusters. Hun zaken
werden aangehouden evenals de
aken. tegen twee wel binnen geko-
men CP'ers, die nog geen tijd hafl-
den gehad om een advocaat te

Mensen ond



Justitie houdt per abuis gedaagden buiten de deur psrx^ 3»- <H -13 9 s

Boetes extreem-rechtse demonstranten
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onderwerp: Vergadering gemeenteraadsl. en kringleiders CP86

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonumner
Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 67.95

: 2

: 8

Betreftspoedvergafleringvan kringbestuurders en gemeente-
raadsleden d.d. 8 ajprjl 1995 te Hilversum.

Aanwezig 28 personen"w.o:

02950^20 /236
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: CP' 86

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infomitnmer

Teamnaam

OAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

-. 6935 _

: 17/



RID nr.:17/192/1995

CP'8 6 bestuurs/kringvergadering.

Op zaterdag 18 maart 1995 vindt op het bekende adres in Hilversum (gemeen-
tehuis) een besbmxr'svergadering plaats van de CP'86.
Aanwezig zijn o.a.:

Als voorzitter treedt op :

Gesproken wordt over de rechtzaak en hoe hiermee verder moet worden
omgegaan. Wat zijn de daadwerkelijke gevolgen voor CP'86.
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Verder geen bijzonderheden m.b.t. de vergadering.

SPOEDOVERLEG-Vergadering CP'86 in Hilversum op 8 april 1995- -

Op, zaterdag. 8 april 1995-Vindt op het bekende adres in Hilversum (gemeente-
huis) een béfrtmirsvejMrtfïierinq plaats van CP'86.
V<por deze vergadering zijn de bestuursleden telefonisch benaderd om op
voornoemde datum in Hilversum aanwezig te zijn. Gewezen wordt op de
noodzaak van aanwezigheid.

Aanwezig zijn o.a.:

.Gesproken wordt over "het financiële probleem" van CP'86.
en geven weer, dat er een voorschot betaald dient te

worden aan de advocaat, een bedrag van F 12.000,--
Probleem dat hierdoor ontstaat is als dit bedrag voldaan wordt aan de
advocaat er geen ruimte meer is om folders en het CP'86-blad voor enige
tijd uit te brengen.
Met elkaar moet gedacht worden op welke wijze zij geld zullen besteden en
of er manieren zijn om snel kapitaal beschikbaar te krijgen.
Een ieder moet tijdens de vergadering meedenken voor een oplossing.
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Akties die legaal zijn, zijn b.v. het houden van een groot feest, waabij
winst gemaakt kan worden.
Ook het ophalen van oude kranten etc. wordt als voorbeeld genoemd.
Die middag valt er geen beslissing over het feit op welke wijze men op
korte termijn aan geld kan komen.

Wel wordt voorgesteld na te gaan of er een mogelijkheid bestaat de advocaat
in termijnen te betalen.
Dit blijkt de oplossing te zijn waaraan gewerkt zal worden.
Ook wordt aangegeven dat andere zaken hierdoor niet in de knel raken en men
zonder verdere financiële problemen de toekomst tegemoet kan zien.

Na hierover uitgesproken te zijn wordt het onderwerp "veroordeling" CP'86
aangekaart.

laat weten dat hij denkt, dat de CP'86, bij een veroordeling een
bedrag van circa F 10.000,-- BOETE moet betalen.
Ook wordt met elkaar besloten dat zij dit niet zullen accepteren en in
hoger beroep zullen gaan.

denkt dat er genoeg zaken zijn aan te geven dat justitie met de
huidige gang van zaken, incorrect bezig is. E.e.a. neigt zelfs naar een
vorm van "klasse-justitie", omdat de Nederlandse politiek, graag eens zou
zien, dat de CP'86 als rechts-extreme organisatie wordt aangepakt.
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Onderwerp : NVP/CP'86
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HB-vergadering op 8 april
Aanwezig waren 28 personen, onder wie alle kopstukken.
fee bijeenkomst duurde 3 uur.
Aan de orde kwamen 2 hoofdpunten, te weten het al dan niét doorgaan
van de partij met het proces en de eventuele terugkomst van
Constant

gaf allereerst een uitleg over het proceö.
De daaran verbonden kosten zullen tot het (eventuele) hodèr beroep
f.25.000,-- bedragen. Een deel daarvan zal waarschijnlijk zijn terug
te vorderen. Op dit moment heeft de advokaat f.11.750,-- in rekening
gebracht. Dit is geen probleem, het geld is in kas.
Vervolgens deel een enquêteformulier uit waar men
-na zijn/haar naam te hebben ingevuld- uitspraken kon doen over
het wel of niet doorgaan van de partij met het proces en waar men
suggesties kon doen over fondswerving.

vatte samen en constateerde dat 20 van de aanwezigen door
willen gaan.
De suggesties van een bordeel tot het
collecteren in Diksmuiden

wil de kas spekken met ilegale praktijken),
suggereerde om geld te vragen aan de

"church of the Creator" in de VS. Dit is een rechts extremistische
groep die in de Bijbel steun vindt voor de overtuiging dat het
blanke ras moet heersen.
Volgens heeft de British National Partij 10.000 ontvahgen van
de "Church" heeft contact met iemand van de "church*
overigens staat hij niet achter de idealen van deze club 4
suggereerde West-Europese zusterpartijen aan te schrijven, hij was



/ f recentelijk bij de BNP in Engeland
,-f Voorts werd besloten een vereniging/satelietofganisatie op te

ƒ f*1' richten. Doel het voorbereiden van een nieuwe politieke Organisatie
s voor he.t geval dit nodig is. Als vrijwilligers meldden zich

-
Laatstgenoemde heeft weinig tijd en overwoog zijn vriendin

zijn plaats te laten innemen. De werkzaamheden van de
bestaande commissie herziening grond beginselen worden gedurende het
proces in de ijskast gezet.

D2D
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Door de kosten die het bestuur heeft i.v.m. de rechtszaak
raakt de N.V. Cp'86 steeds meer in de financiële problemen.
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Op l juli 1995, zal het jaarlijkse kringfeest van de kring
Zuid-Holland-Noord worden gehouden̂
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Op zaterdag 13 mei 1995, zal het jaarlijkse ledencongres van
de CP'86 plaats vinden.
Men kan alleen op vertoon van een uitnodiging, toegang tot het
congres krijgen.

Boel van het congres: ~De statuten van de nieuw op te richten
UPVy ter goedkeuring en ter stemming aan het partij congres
Voorleggen.
Tevens wil men een onafhankelijke stichting t.b.v de partij
oprichten.
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Nationale Volkspartij/CP'86:

Betf^ft: Ledencongres d.d. 13 mei 1995,
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Toen de security gearriveerd was, kon de vergadering (congres)
beginnen, wat door een openingswoord van de voorzitter,

geschiedde.
Ook treedt die middag op als voorzitter van de
vergadering.
Tijdens de vergadering blijft alles rustig en men (de CP'86)
is er van overtuigd dat LINKS niet op de hoogte is van de
lokatie, totdat....

Na de tweede pauze verschijnt "plotseling" politie ter
plaatse.
Mensen in uniform, die zich laten ontvallen dat er 200 linkse
autonomen onderweg zijn naar de lokatie.
De CP'86-ers laten deze uitspraak gelaten over zich heen
komen, met de medeling van ; dat zij niets te vrezen
hebben.
Duidelijk wordt wel, dat de politie wel e.e.a. vreest, want na
verloop van tijd verschijnt er zelfs een ME-bus en een
arrestatie-team ter plaatse.
De CP'86-ers vinden dit lachwekkend en totaal uit z'n verband
gerukt, omdat er in hun gelederen niets aan de hand is en
tevens om het feit dat LINKS-Neder land zich nog steeds niet
heeft laten zien.
Om wat voor reden dan ook, blijkt op een gegeven moment dat

is aangehouden door de politie omdat hij naar later
bleek, een mes en een knuppel bij zich droeg.
Hierover worden de CP'86-ers boos, waarop in de vergadering de
afspraak gemaakt wordt, dat zij allen na afloop van de
vergadering naar het politiebureau zullen gaan om hem daar op
te zoeken.
Of dit bericht op de één of andere manier is uitgelekt weet

niet, maar op een bepaald moment krijgen zij van
via de ATP te horen dat hij nabij de lokatie wel 8 ME-busjes
heeft gesignaleerd met daarin ME-ers.

In de vergaderzaal worden zij daarop aangesproken door een
politieman, samen met de eigenaar van de lokatie, die vraagt
wat precies de bedoeling is en hoelang zij nog blijven.

geeft te kennen dat het om een gewone vergadering
gaat, die omstreeks 16.00 uur wel afgelopen zal zijn.

Na de vergadering omstreeks 16.00 uur gaat een grote groep
naar het politiebureau om te proberen het voor elkaar te
krijgen dat wordt vrijgelaten.
Na een kwartier, onder veel politietoezicht, in het bureau
over de aanhouding gesproken te hebben, krijgen zij nul op
rekest en verlaten onverrichter zake het bureau.
Een ieder keert daarop huiswaarts.

wat er
in de vergadering is besproken
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l
- Vz. heeft meegedeeld dat ',

nu officieel uit de partij is getreden,
- e.e.a. heeft te maken met zijn geestelijke toestand.
- 2 minuten stilte voor iemand uit de partij die is overleden.
- regeling op touw zetten voor het uitreiken van oorkondes
voor trouwe leden en bijzondere verdiensten.

- wat te doen/hoe te handelen in raden en deelraden.
- hoger beroepzaak, geld-tekort CP'86.
- waar zijn de Rotterdammers??,
- het zingen van liederen.

Overige aanwezigen:

Tot slot laat weten dat die middag circa 67 leden
aanwezig zijn geweest.
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35-

zatterdag 13 roei 1995 jaarvergadering
van de lf.V.yCp'86. Hieronder volgt het verslag van die

dag.
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Jflfl.rvc3irQad6ri.iKi
In het totaal waren er ongeveer 70 man/vrouw aanwezig tijdens
de jaarvergadering.
Voor de vergadering werd er één minuut stilte in acht genomen
i.v.m. het overlijden van een oud Cp'86-er.
Gedurende de gehele vergadering werd er veel gesproken over
het proces tegen de bestuursleden van de N. V. Cp'86. Men
vertelde dat men in hoger beroep was gegaan. Tevens vertelde
men dat het bestuur dit jaar geen financieel jaarverslag kon
maken omdat alle spullen in beslag waren genomen.

Er werd officieel gestemd om de partijnaam van de Cp'86 te
wijzigen in Nationale Volkspartij Cp'86. Dit werd aangenomen.

was van mening dat de partij gewoon kon
blijven bestaan. Er zouden wel wat wijzigingen plaatsvinden
Het belangrijkste was dat men aan een positiever imago van de
partij moest werken. Zo zouden radicale elementen verwijderd
moeten worden. Volgens bron doelde hij op personen als <

Hen was hier ook al mee bezig.
Tevens zou de democratie in de partij gewijzigd worden. Ook
leden zouden zeggenschap krijgen. Men moest met ideeën e.d.
naar hun kringleiders gaan. Deze zouden dit door moeten geven
aan het bestuur. Ideeën zouden serieus bekeken worden.
Als deze wijzigingen gerealiseerd waren dan bestond er ook een
mogelijkheid tot samenwerking tussen de H.V. Cp'86 en andere
partijen zoals de Centrumdemocraten en het Nederlands Blok.

Als vorm van protest omdat uit de N.V.
Cp'86 verbannen was, was en de groep N.V.
Cp'86 leden uit Rotterdam niet aanwezig op deze jaarvergade-
ring.

Er werd door de voorzitter een onderschei-
dingssysteem geïntroduceerd, indien men zich met hart en ziel
zou inzetten voor de partij dan kon men een onderscheiding
krijgen. De onderscheidingen waren verdeeld in drie catego-
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riéén te weten Brons, Zilver en Goud.
êtT tweetal onderscheidingen werden uitgereikt:
*~ ivm zijn werkzaamheden voor het partijblad

aan de overdeden Cp'86-er.

Er was veel waardering voor de wijze waarop
de beveiliging van deze jaarvergadering had geregeld.

Ieder lid moest minimaal één lid per jaar aanmelden.

Na de vergadering weigerde de directie van het etablissement
dat de groep naar de bar ging. Derhalve ging iedereen weg. Hen
is eerst nog naar het politiebureau in Valkenswaard gegaan,
omdat was aangehouden.

Na afloop is men naar huis gegaan.
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In totaal waren 70 personen aanwezig.

Besloten werd tot een statutenwijziging van o.a.

Behoud Nederlandse cultuur - Anti-Amerikanisme.
3e weg strategie (?)
De regering is onze vijand.
Meer democratie binnen de partij. HB krijgt meer bevoegdheden
en DB wordt gekozen door het congres.
DB blijft in ieder geval nog 2 jaar aan.
Meer zelfstandigheid van de kringen.
Naam wordt officieel NVP/CP86.

In de toespraak van , noemde hij Bolkenstein een
parasiet, omdat hij door zijn uitspraken steun probeert te
krijgen van de rechtse kiezers.
Vroeg de leden om nieuwe leden te werven.
Er komt een beloningssysteem voor diegene é^s- -grote inzet
hebben gehad voor de partij. Genoemd werd een
NPD-er die zorgt voor het drukwerk van de p̂ urtjj. ;én

Contributie is niet toereikend. Verzocht werd om giften.
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In de toespraak van haalde hij aan dat transsexuele
asielzoekers naar Nederland worden gehaald om hier te worden
geopereerd, terwijl Nederlandse hartpatiënten op wachtlijsten
staan en dat de bevrijding in feite geen bevrijding was maar
verandering van dictatuur.

In de toespraak van haalde deze aan dat door de
geschiedenis was gebleken dat nationalisten er zich nooit
onder laten krijgen en dat de aktiviteiten van deze groep het
begin is van een witte lawine die Europa weer blank zal maken.

liet weten dat dit een gedenkwaardige dag was daar men
voor het eerst weer eens ongestoord kon vergaderen.

In de kascommissie werd benoemd: , en

in de beroepscommissie: , en
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Dagelijks Bestuur CP'86

In de RN nr.3/95 staat vermeld dat tijdens de ledenvergadering
op 13 mei 1995 te Valkenswaard het Dagelijks Bestuur is geko-
zen voor de tijd van 3 jaar. Dit DB bestaat uit:

: voorzitter
': plaatsvervangend voorzitter
: secretaris

i: penningmeester
.̂: bestuurder
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stickers.

CP'86, demonstratie Baarle-Nassau d.d. 17-6-1995.
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De lokatie waar de demonstratie zal plaatsvinden is het
Belgisch-Nederlandse plaatsje BAARLE NASSAU.
Kort na aankomst wordt de demonstratie in gang gezet.
Onder het vertoon van vlaggen wordt "De Groot Nederlands-
Gedachte" uitgedragen. Het thema is een "hernieuwde" samenvoe-
ging van Nederland en Vlaanderen.

wordt bekend dat die middag circa 30 leden van o.a
CP'86 aanwezig zijn en zeker zoveel leden van VOOJteOST.

De demonstratie wordt gehouden tussen 13.30 en 14.00 uur. Een
snelle actie, die afgesloten wordt door twee toespraken, door
respectievelijk, , voorzitter van de CP'86 en de
voorzitter van VOORPOST, afdeling Vlaanderen,
Na de toespraken worden er twee strofen uit het "WILHELMUS"
gezongen, waaraan een ieder ook vol overtuiging meedoet.

geeft te kennen dat er eveneens stickers zijn verspreid
en geplakt,

De stickers zijn van algemene aard, zonder afzender.

In Baarle-Nassau zijn de stickers in ieder geval nog verspreid
zonder dat een relatie met CP'86 blijkt.

Van de politie, zowel de Nederlandse als de Belgische, hebben
zij geen hinder gehad.
Wel worden zij begeleid tijdens hun tocht door de hoofdstraat
van Baarle-Nassau.
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Na afloop van de demonstratie gaat het overgrote deel van de
aanwezigen, met vervoer naar een kroeg in Turnhout waar een
biertje wordt gedronken op de goede en voor hun zinvolle
afloop van die middag.
Hier wordt bekend dat , een dreigbrief heeft ontvan-
gen van de "Internationale XNTIFA".

laat een brief zien, die aan hem gericht is, waarop
in een gekalligrafeerd handschrift is te lezen:
"Antifa komt naar U toe deze zomer, ook 17 juni om 13.30 uur,
Station Breda."
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Het is evenwel zo, dat zij die middag ongestoord hun demon-
stratie hebben kunnen houden, zonder op de "vingers" te worden
getikt door de LINKER-vleugel.
Ook dit wordt onder de aanwezigen gezien als een overwinning
op LINKS.
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Als bijlagen:

- een aantal stickers, die zijn verspreid in Baarle Nassau.



Ook in ons land hebben
wij weer twee woorden

voor democratie:

Bek Dicht



Als machthebbers Hun macht

willen behouden, dan zijn

vrije meningsuiting en

vreedzame demonstraties

VERBODEN!!!

In een land waar onrecht

tot recht wordt verheven

IS VERZET VERPLICHT!


