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Iveluetie i

Ingevolge artikel 18 van de Nat Inlichtingen- en velligfaeidBdienaten deel
ik bet navolgende aedei

Op 11 december kondigt (het gemeenteraadslid voor de CP'86 in
de gemeente Rotterdam), een demon-
stratie aan, onder het motto "Eerherstel voor de nationale
driekleur".
Deze demonstratie wordt op persoonlijke titel aangevraagd voor
zaterdag 23 december 1995.



tiê van extreem-rechte kan doorgaan.

R1D nr.:17/32/l/1996

De demonstra-

De demonstratie wordt toege-
staan op zaterdag 23 december 1995 tussen 09.00 en 10.00 uur
op de Nullerpier te Rotterdam (afgesloten haventerrein!11}
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RZD nr..X7/32/l/1996

Op zaterdag 23 december 1995 omstreeks 09.00 uur zou volgens
de verstrekte toestemming van de burgemeester de demonstratie
van extreem-rechts plaatsvinden. Zoals verwacht komen er geen
demonstranten op dat tijdstip.

Omstreeks 13.30 uur, het afgesproken tijdstip van verzamelen
bij het Centraal Station te Rotterdam, worden enkele tiental-
len jeugdigen met de agn •bomberjacks" gesignaleerd. Ben
meisje dat de "Hitleigroef brengt, wordt aangehouden.
Op het CS worden tevens en

gesignaleerd. Beiden nemen
duidelijk afstand van het geheel, maar komen kennelijk pools-
hoogte nemen.
Van de Rotterdamse rechtse scène worden alleen

en gesignaleerd. Opmerkelijk is wel
dat wanneer het aantal aanwezige "bomberjacks" oploopt tot een
aantal tussen 150 en 200, er kennelijk leiding gegeven wordt
vanuit een auto net een kenteken,

•

Door het politiepersoneel wordt deze jongeren medegedeeld dat
de geplande demonstratie verboden is en worden zij gesommeerd
zich niet in grote groepen op te houden. In groepjes begeven
de demonstranten zich hierna naar het centrum.
Nog enkele uren wordt door de politie een oogje in het zeil
gehouden, maar tot een demonstratie komt het verder niet en
omstreeks 17.00 uur wordt de inzet van de politie tot een
minimum teruggedraaid.
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Grote kans op
OPKiemonstratie

MM van de
CTI6 >at*nb« demonstratief
hi de «tajl ___

voor een de-tfdiHilUMy
rnooftratie.

De demonstratie is door
CPM-nwMid Kt. FreUng
aanscmaad, voor 'eerherstel
vsB^NederWndievhg'.Het

ophtnijack hm afkeur van

VotjH» AowerdMme

Misten zou de CO ook aan «te
ocniMiili atic deeHieiiiefit Het
landefipte bestuur vin de Cl>
heeft ziek echter van de dr-
monstntie afftkeerd. rnekll
CD-ttd O.F. Rieff.
Voor eerdere door CP-en aan-
«evrtafde demoMlraties werd
|ccn UMstemnini vtilcend uil
vrees voor verstoring van de
openbare orde. De Cr̂ n wa-
ren echter cueds wd nadruk-
kelijk unweat>'

Coofro«tadec
Dat leidde meerdere keren lot
vechtpartijen net snli-Tasci*-
(en en de pofHie. De AFA.
AnU-Fesdstache Akite. heen
opyrocpm^ loi WH icffAQ^
nonsintie.



!!! DEMONSTRATIE!!!
Wil eisen eerherstel voor de nationale driekleur!

Kom op zaterdag 23 dacambar naar da Conradttraat
(naast het centraal station M} het oud* perron 0)

Verzamelen om 13:30 uur, vartrak om 14:00 uur.

Oe Nederlandse vlag op scholen verboden ?
Dit kan niet 111

Kom allemaal, ab Je trots bent op de vlag die je
draagt en naar er absoluut niet af wil halen

Informatie: Postbus 21367, 3001 A J Rotterdam
(Vraag onze catalogus van nationalistische artikelen aan)
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Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: Mededelingen

i 2

: D2O/

:

Van RID Ueeelland werd vernomen dat op 5-2-1996 in Dedemsvaart door de
CD en NVP/CP'86 een folderactie werd gehouden uit protest tegen de
ondervonden vergaderbelemmeringen. Aan de actie namen o.a.

en deel. De pers was aanwezig. Er werden geen
vertegenwoordigers van AFA waargenomen. Ongeregeldheden deden zich niet
voor.



RID nr.:17/«3/199«
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Rapporteur

Rottexdaa-llijnaond
IC februari 1996

i CrS6C21S/224

Aan
Onderwerp
Bvaluatie

: BVD
i doaoiMtratia»

Ingevolge artikel 18 van da Wet Inlichtingen en Veiligbeidedi*
navolgende nedet

deel ik bat

Op zaterdag 3 februari 199$ is Rotterdam wederom het epicentrum
van activiteiten waarbij extreem rechta en extreem links betrokken
zijn.

Inleidinfli

Op woensdag 17 januari 1996 wordt door
weer een demonstratie-aanvraag Ingediend bij het gemeentebestuur
van Rotterdam, onder het inmiddels bekende motto "Eerherstel voor
de nationale driekleur", (zie bijlage)



KXD nr.117/83/1996

Traditiegetrouw vraagt extreem links, na het bekend worden van de
aanvraag van extreem-rechts weer een tegendemonstratie aan.

Ma overleg en in samenwerking met
het gemeentebestuur worden beide demo's uiteindelijk verboden.

Zaterdag 3 februari i



BID ar.:17/83/199*

Vanaf ongeveer 12.00 uur verschijnen in groepen van verschillende
omvang jongens met de z.g. "Somberjacks* in het centrum van
Rotterdam. Zij worden nogmaals door de politie erop geweten dat de
demonstratie verboden is en dat bij geen gehoor geven aan dit
advies, aanhouding in het verschiet ligt. Velen geven gehoor aan
dit advies, weer anderen zijn toch nieuwsgierig en blijven in de
stad rondhangen, al dan niet gadegeslagen door politie. Neer
anderen durven het toch om in de buurt van het Centraal Station te
verschijnen, alwaar omstreeks 13.00 uur ook vrijwel de gehele top
van CP'86 verschijnt. Ook de pers is in ruime mate aanwezig.



RXD nr.:17/93/1996

De partijtop (CP'86), onderwie , , , en de
CD-ere, en , spreken in het restaurant/café Engels,
nabij hat Centraal Station, met de verzamelde pers. Duidelijk wordt
dat de eigenaar van dit etablissement niet zit. te wachten op een
dergelijk bezoek en ze zo snel en geruisloos mogelijk het pand uit
wil hebben. Bén van de belangrijkste redenen daarvoor is bet feit
dat juist op dat moment in een andere zaal in het pand een
vergadering gaande is van Europarlementariërs (200-personen).
Hoewel de pers nog tracht de rechtse personen binnen te houden door
da eigenaar te bewegen de pers alsnog een zaal te laten huren
(persconferentie), wordt daar niet op ingegaan.
De leiders verlaten Engels en lopen in de richting van de verzamel-
plaats. Opmerkelijk is dat vrijwel de gehele dag GLXMMBRVEBN, Johan
G. in het kielzog van , en
meeloopt.
Wanneer geconstateerd wordt dat er niet of nauwelijks mede-
demonstranten aanwezig zijn wordt besloten om toch in de richting
van het monument van TOLLENS te lopen (eindpunt van geplande
demonstratie).
Op de weg daarnaar toe onstaan schermutselingen met de politie,
waarbij even heftig gevochten wordt. Voor verzet/wederspannigheid,
openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan bevel of vordering
worden aangehouden, , en
Met name en ] , die slaan met vlaggestokken, krijgen
enkele corrigerende tikken van de politie te verwerken.
Mede hierdoor besluit de overgebleven top van CP'86 en CD om niet
verder te gaan en een pauze in te lassen in café The Qrandstand aan
de Mauriteweg (voormalige SPRING) en het linksgeoriënteerde café De
unie, gelegen naast The Grandstand.
Op het moment dat de politie zich aan het beraden is om niet in een
kat en muis spel terecht te komen, komen de "demonstranten11 weer
naar buiten en delen folders en pamfletten uit. Mede op grond
hiervan wordt de groep , op dat moment bestaands uit ongeveer 40
personen, aangehouden.

De nog in de stad aanwezige gabbers en andere eventueel sympathiae-
renden worden in de gaten gehouden en daar, waar mogelijk,
verspreid. Al snel keert vervolgens de rust weer in de stad.



RXD ar.i17/83/1996

BIJÏ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

S)
10)
14)

15)

uitdraai pagina CP'86 van INTERNET (rood II),
persbericht van Comité Eerherstel nat. driekleur (rood III),
pamfletten/folders/flyers m.b.t. deze demo. (rood IV),

i

folder van politie (rood VII),
verzameling van krantenartikelen m.b.t. dexe demo's (rood
VIII),
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Jong en rechts?
Kom bij ons en steun ons in de
strijd tegen de volksverraderijü!

Postbus 5040,3008 AA, Rotterdam



Wie w'j jij*
De nieuwe Jonge geuzen ztji een poMfek onofhonkeijk en dvnorr*che
organisatie voor ate Jongeren die zich verbonden voelen aan de
Nederlandse vlag en heen het doel Jongeren In kennis Ie brengen met en
te doordringen van de veranlwoordeikheden wete het Nederianderacltap
hen optegr. De nieuwe Jonge geuzen gaat bf de verwezepng van haar
doeleinden uit van: rechtvaardigheid, vadertondsiefde en gemeenschaps-
zin. De nieuwe jonge geuzen discrimineren niet, maar treden juist op legen
de (door Inks opgelegde} dtecrtrnlnatle.

Wat *j/ «fitten II.-
Opkomen voor ode rechtse Jongeren tn Nederland. Het Is toch betochetfc
dat je op sommige scholen rtet meer met een vtogget je mag topen terwtf
bijvoorbeeld rastoveters en vlaggen van vieemde landen wel mogen.
Het b toch van de gekke dat je straks eerst moet gaan lessen voordat |e
brommer mag gaan rijden. Het houden van houaepariyï (Bijvoorbeeld op
de maasvlakte) wofdl bflna noott goedgekeurd. D» terwl het uJtgaarsleven
tegenwoordig toch al xo shit Is. Er b al zo weinig te doen. Woningen z|n
nouweUks voorhanden. Een groot deel van de woningen slaat leeg voor
wteboekew. zodat j| lot Je 28e bfj Je oudeu moei bflven wonen.
Otecrtmineien mag rte». maar op hel arbeidsbureau moet H 3 Jaar werkbas
zijn terwi niet Nederlanders dl maar l Jaar hoeven te zün. Het arbefcte-
bureau mag Jou dus wel discrimineren.
m hè» niet tangen en sKJt Je aan bi ons. CDer. CPer. Gabber, het maakt
niet uH wam we wMen Immets atemaal hetzelfde. W| v*en vifwid van
menmgsullng en wel nul Daar nebben we toch recht op volgens de. wet?
we kunnen overwinnen, maar afeen wanneer we ons hier atomaaJ voor
Iraettenl We kunnen ons protest loten horen en eisen wat ons toekomt.
Daarom. Leve d* nieuw» fenge gewcenl

Word Üd M
vlaggetje

M unieke
in dé mnket

Postbus 5040, 3008 AA, Rotterdam
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DEM

Wij eisen:
eerherstel voor de
nationale driekleur

op scholen verboden

p de vlag die je
niet af wil haten



DEMONSTRANTEN
ATTENTIE

•nlsati** aanfl*"

door. Cr«*i f.rf.t.n' *«" Bfltwrdam
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Mram Wj
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'Laat ons lekker een vlaggetje dragen'
Gabbers en gabberiaantjes, een kweekvijver voor extreem-rechts?
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DW WMklIlKlt pTOMtfdtn PVCfltl •*«*

Hele top extreem-rechts op Rotterdams politiebureau
Dt totarttmt jMi-

tv htift ntffdtQ bij ctn wbodcn
(iBiioiHli«üt «n
*iddc«o0edl9cto
NcdcriwdM Votauni»
d«i. te twintig Mdwi «n <hM p»
ujm (Mdcn didit bij htt sudmn*
tnm fbhhn uit vt owrtnoin OMt11
nwt Iwt door toco-bmyuimiur S-

k «^^«É f̂ct djA^kAtf̂ F^WMl̂ H^MkrnoTQ ijyvmnM uimunnKHmvp
bod. 0« arrtiUnbtn, onder wit
frKtwvoorAur M. Mng vin dt CP
M RoCCBRMMTV VDOfltftttf GBTIVMf̂
WMH van dt NfdMtandM Vbfcwni»
•n hti 'Jtnchtse CCMaidiH M. d*
Re t̂ cfic tevens iucticmcdwwkif ïi

«n Tmcdt KHMiU JMmM
mochten M htt opraken wn p»
«(̂ •-•̂ MAtAMl MAM* k*lMGBHMnMII RMT INHSi
Dt iJilittiimüilM pirtftn «Mtn
dtmonitni» Mgtn htt «Mfaod wn
nnunigt «hotan op M drtgM wn
Ncdtihndie «bgg ĵti op bomlw
JKfa. Ukwmvaar wrttMrng wn d»
opmbtrt «dt wbood SJIMM dt
dtnioiBtijiML Ot tooo>bw0Mnttsttr
yn twiNTun lotsttnMiwiy voor ttn
door liü St«Wik Anfrtaartoch
Owtag Mnô komigric tvgcnoV
monstfitfc. Mwr cntHhi ttentthn
witi4isoMvi fn Mnhingtn wnci-

«n traUam in Umi grotpm d» stad

in. Met Inbcyî  vtn dt fcidin vm
•tfninvfKhbJ NtU dt pota 75
inc-iMfi êtn. ondtr wit vttrtQ jyn
ptthtanttn vtn htt Ant̂ FtidstiKb
Orait̂  Voî tns dt poltw ntQttf*
dtn ook dt lutsttn btt dnnomm-
tiMvbod door iaUtn uft to dtftit
Dnt JfftftfltW tHn IM ttflVtRh
richtt bthound, mtn glimai nog
MHtO*rool9We«tnhtid dugdt«rin
Mdt tamptn «t *«K it houden
wMKbor dimcte conlrent«te «ch-
tvmgt Mmn. ki dt ongering wn
htt hooidbuiHu «n poitit ort-
stiiMNj ^ ot wonduvtn tooi MR
VKhlpvlf tusnn wntn ^bnhttds
tn twintig, kon twontn in IMnt

Dttt iHWtn taddtn htt adMB wn
dt poWt gtragHrt om nt hun vrf-
Mnf <Cnci hubMMrts k kmn. m
pM» dttnin vMchfltn 4 tlkttr
cp,wMm«htltatdtv«MpMliflwt
* iL^JiaaH.r ' CAn jl-wMi».iMfvwBDi RMnu an wnoir
jtrant fUtttQtlWOfM MR flf) nOOnL
Andmn «lucMhn in paritk hit
haoHburtM «w» bmntn. D» igtn-
«n ilMgdtn te in tal *"»*«•< i"
on wnhoudiii9W ̂  vvridittn»
Dt|witi*h.d«)ndvorigtvMtk(Mn-
gm» cm britf AMT «n Mnul sdio-
hn in htt RfmnoralgAiid gtituufdt
wurin «wrd vtnodtt dt iMfhigtn t*

vaar dt «rt»itti<in

VRR CMO'tflnHVCML UI OW OnBi iMtS
dtpofttt trop dit htl dngtn wn

Imdwvlig r*t ttatn popukir ii m-

Mhtbb«nwia.xultunn,di»niM '

cm. CD» Mtdrtnda vmtairtt
oofc Kfioitftn jpudtn ^Mtrotn* dit
dt stindpunbin VM diBt ptft|tn flf-
WjMfV MBUS OC vflVi IrolQtnS (tt
poftii vu* dt wMXhuHÏiy ten
ttoctt, aan dt wfaodvi dimonstra-



Mort r* DAM - Ztlft

rbodon. Bon politie-
tracht van 1)0 man legde het de»

ilirttevérbod

Rötterdamse politie legt
strikt uit

dra nH datnoktet utoddcnwn

leidde. VHTendcriB racafrndi.
m «mtff tUbe ud-fts-
werden in aiimanhiibus-

ett AgeaiQieii. Dlic
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In de cel Onder hen GUmmer-

«tMenMtcMivera*
ten xfch. Z^ werden ciilifiii au
ik» officier van juttttle voo
Km.
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Muddc. Kuaam en Fidtat <an
CPSéaodetopiaiideCD.ZII
hjtwten opptfocpm te ocnioii-
ftnreii t̂ Mo bet vcnod vin

haddtdemoBatralle en ean te- over hef gednj v»n' die '»

^AnfrfcSti«*Ovorleg (SA- Het Neef daardoor betrcUcr-
TO) vot̂ e week verboden. .,Ir lipt matig ini Rotterdam. A»km
"•• ACCn CQWW KHmtlilag VBB QO &W uOOttll^ JW RWBItl nCt lAT
emelamt", dduf A. Gcdof van '
J^ !•-»- 1»»_ «__•_< _ «w pmav» H^V^ iiBwidi mvwwv*
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ciatpn en foiOMn
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greep eatBiddeUipc in.
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Om hdfnv
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Mrakk» regie van de politie op-
nieuw een incident Op dat mo-
ment weiden de eente linbe ar-
natanten bij het hoofdbumn
yrljgvlatrtt. Ze Wrren wachut*
ep non aanfianfeia en laakten
daaibif in een gevecht reet tkHt-
heada. Ben 4l-jaH|e Rotterdam'
mee raakte aan dj» booW ff-
noaden moeat naar het riefcèn-
huia. Da anderen vludinen hei
uolltlebwieau binnen en werden
latte door d< politie op de trrin
•met. De afcJnhfada waten toen
Star

lnfa*t«rd»miiiaoi>aa*l*aareau.iqiideaatoa^



Scholieren gewaarschuwd voor
demonstratie extreem-rechte •

. . . 3-^-flv
8«rnata*M • DaHotterdainae po-
litie heeft gilfeii n middelbMe
KhoHetcn PM brief fcvmar-
ccbwwd ilch niet te mengen fa
dr dcmourrrttte die leden, van
eitrccm-Mchti vandaag ia Rot-
ttrdtm witten houden. De pottHe
seat dat sii er stocbtamet da ter-
«Vhutd in aal abnen de openba-
re orde U bm&even en dM
Khollercndui het aUchtofier
kunnen wotdeti vwt BjeweM*

..Wij hebben ianwtjimgen
datdedoudebuzgeraeesMfver-

nlf kataber al krijgen. We
houdoioekrekeiilnimBttrcen-
*cdea van tadk*te anH4ndo-
ten", aldo* de op fenolen ver-
spreide brief.

De Saté, Stedettjk Anti-ftteta-
tiach Overleg in Rotterdam,
heeft ook geen toeatemaomg t*-
kreaen om te dtmonttreien. De

teajen ntrt verooii van

metXnp da Ne-

Extreemrechtse
pamfletten bij
Spieringtooek
SCHIEDAM
de ertreemredwe p«rt«

bebbci

l pen
ntorrMrcren legen,!»

l oW riedf lumMC
i op hun ktedinj ke dragen.
Veel «chooJbeMqren »en |
hierin (al dan n* .̂ ^
een uiting v»» dMcnmincrena

1 en hebben de» vtag-

stuur met .-. _ .
rf vtef» t» verioop
t pamfteiten «Ife k»n«w

. w» .en»
«onrwl

•Uiterst-links en rechts
slaags in Rotterdam
ïm nnni inrÉjjjuinii m 8.

{CTSfrfaadfHd In Oen Maat)
op het hodfdburanii In 46 loop vm

werden

tndecdb>fvcn*n««rden
verhooM. ondat df dch

van Bovral ex» ginepcrinacn. D^ pofirle haaUe de

Onder de anartanlen van CPV6. Hwcbmc:Orerlt{a(tó>ezen. Van avondireiden de linkae dcrnnn»
Oenlramdemocraten en de Nedet- aowol roehto ad Nnk» waren toch Klanten vrijgelaten. Ruiten hot pn-
bnda* vojkw»je bevond lidi «en ongcvaer itertlgaanhakenlog^^d» KMioraMi •erden cQ opgewadri
MIUU nUaonDdcQ m Uanuyeetpor* been. NÉIHK beMM ^oepcfliHjcii door vqRicn •wntwnBnrv ven ex-
dery, Ainfchouden weiden onder fpindoekcn ontroldeiA MI fcldem tntcm rcchH.

llnfttn uitdelen, wcnien x*| MOBJC- DeAriMj werd opnieuw (evochleii
npoden. • en viel >e^ oen BjewonoB. De IUKM

De puDrie neen een eentiJ ehnj- en ÉOrivftMen iiochlen beed

fvNejewNMcn op het ter op de •vond onder begeleiding
__ — _ - - - tiet uciiwBfchUpichi en VM e^enten nief het Ccntiul Stor

fttimeMt I* Ttójti (C&raedpnd n hm inkee JcyttMnnoBni xvten vnvt non*

;VoIbiMie.T.Miidde.
Mcrolorli CP*$», M. Pre*»,
CP'ae-raadtfdhiItnttentan.M.ck
Regt, CIVraafeM b Utneht an



DBISUKtBAAT

Rotterdamse politie pakt 35 demonstranten op

Protest skinheads

Dt ko|Mtukk«n ««n alt»-

V«n ome Betterdftinee redactie
BOTTEBDAM, maandag l

De BotterdamM politie heeft aigelopenM-
texdag vrjfandertig aanhangen van de ex-
treem-rechts» partijen CP'W, CD en Neder-1
landae Volksunie, opgepakt omdat «e een)
demonstratieverbod overtraden.

Votouni*)T.
ris CP-8B) en M. d» Re# JCTK

toen » OP «• Ktemte Btain«i-
w<g lolden uüdeddea en
-•--^ - « - • -

deden «dl Op-

toennet.voof
hooHbvKeu tot

d*

De 150 politiemensen
die uxiiKn inoezet om de
orde te nondnooen Non-
den met voorkomen dot
bet 'f middag* op de
CooWnad tot een fcort
maar hevig trejfen tweeen
dedemonttranten kwam,
tooarbljoveren toeer rake
Mappen werden uttpe-
deeld.

ten oy

D» poHtto ntte omnkMet-1
]|]IB oen klopjecht m door Mt l
centrum vm de «tndinimrXon l
nen MBhoudinecn verrich-
ten. De «ati-fMCMen w«rden|
nttebideUJkonderi
Mdinf nwr htt Ri
Centn»! SuUon gebracht.

ntt*nriehlieftl|ta0tnhun«r-
nvMie. DepoBtt» mm ver-
KbQIeiMto £*•* itoekwft-

Ook «wdw er veertig ntt-
nta-
nou-

«roep».
*• «nmleUi

'•tv tv^ t̂M IMÉ

knrau tww«l H tem
•Mn TUI 4e yettttel» w»



Arrestaties van
neofascisten en
linksradicalen
KOTTBftDAM.3FBM.D9
j— ie MM»^ M Hnktt ,
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•M 41^rifi KoturiMBMflf aw
hoofd « pdt ^««Mi. D* ptitk
^̂ ^̂ fa V fll̂  fe I|M. Aiwî Mte

•ayJtoMlifc



'Laat ons lekker een vlaggetje dragen'
Gabbers en gabberiaantjes, een kweekvijver voor extreem-rechts? -JTB.

«lM>n

VftjflpfM'Onol $Q
m in RutodÉn.vMnfeilptNrnm

miaiinfc hnc «n «a
(Mt* VBMn GwMtml «n kctM^pm-
MBdt hnoMmln. De iwriek litU JMT-
rrainilclMnVdcmmittaiMIMWKjMr.
vOw|CIIIJBClKHH|(MtlOPE11lMOfWD,vl6flHtt*
jet we* Betten tuft jmrtkmtt HU» m
dar dr. NKtcMMtNanaaaMlt bonter
J»eki SM» en (MeriHdi *att̂ 'op *

K«MtU1ki «M* n****
WVMlNHfeM w MIBM. ntt BV

'w M ME-

Hele top extreem-rechts op Rotterdam politiebureau
fffYM'"nK«<Mv

«.c een
ö W-

iBhM4 «M»» «MMfKMlIMI * H» n
X«» UK

IMNIW MMM Op Ml flMMWfl 9& Wk M WMpl Ml VVMMlV *JR !!•••• MllOlOTVCpî pM
^^ NiMiilH «nKJBotJh»*»* *MMde«Mtaill>4te * Ht.lii* l»m m *

i tal. » •nmm nd» •* doet m aeddfc mUfucMuii M**«ir ent»mhnMiB<dV e»ee«k

K. MHT «**1

iMndjed »J»eiil|t
•«Mdtuid •< »•(%

-̂M. «We
i m» «n toihl

Abfceai

SnlMhdi

JjetenttkiT*
>**n

UlltlriBnt

H jBtrc m w vcof vrincdBM M rnicwv
mMi !|jkntlaereptfd pe«-

hnd nc uUn-Ttitau onikte mi

Mud in tul taflA mtohn tw
net̂ Biml ka bt»Kit«a het
drieUrwtiMtidiem Irdnwn.

'

«in «
d* «e «B htktl tutte» m M-

MCdd OMtta-

.
e iMkn. en Me

d».di MI** o

fene» ei Mknewri ce M «tel
*•*•*•
iGFtn

*n
pttm
Jie M

rty. :•»:
latm tra itatUam Mnntj. «rt» jedjtt. !»«• m K |̂ mwrn.
M 4« liu jwotdm m )r.n ipniitvr 'jdXnlv <M &• LiEI BK <llr
•«pwur: ^̂ ^̂  im MK* otrutiMi»! 0> d» *»n»
*^* fCK ei fcKMr yjae^L H Mtir deMvieir< «Ie • imyu mtat opfevtcv* VBMI 4ie lm*

.< f> ir£M vrr -Unmo i t* 4«cplnur<uc;i)W.hf((mH» (n Im^JhiiMf it^Htme-
f'. hwHic ir JtnrTUkrc r»»' imadr atw» M«dct HTM rj 4r tuKf fcrf. . Et»
•/VjiAUinrüditonriMiBidi ctftKïmr.irmfalim- vkHe(,t enfin. «MC. ner di:
-C.TIP•: r»' >»ï <<* »« im >«l l' ftn Ndlncvtl E«> k*- rj.-i! »:•» fmdi tst!t ia nj

|ri «ar wn deor. JMonri»
nch ita fciAn *«." iMn ».
JUurMniier «dhnwm
m^HfHtm. Ou BChh» pit-
btm JBÎ MI IWBR toww
ictdwiitndlirMeticwri

ctBf •»!• M w »nil>i
jflnpEM BBTBcMMU. Iwknd
nieidc IW«MMI n ül> Uw>

r-jicti !n»
iri net en hm

i. of :i rr itdeiiu»
-«t ui dr fc«W ' Dr Ltmr »»•

«•del eek hei ««fenbn
defr VMV leeilren floc wn dk
^Mb ^ft •l̂ fcl̂ ^B^^ r̂iMI

— - --v—, —^„.._ _ AyMvuCMieeBinSCDjedeei.Deer

eet ••• î veeMMi nej ie He* bM^ vv0veeMi|i« iw HBO

•MIL bMv4neii dH kun etfcln* Tne Mhelefin tfeisfn ikx cf
«r«dg<««ikeMMhR««c- M HIK ic*winjrn rp Kted
30CMI Vflt tfffniiVffffïtt. «O VI npt «MWttPfUMflMAfïUinrt?
W O JtKZBl HM CF (l CD Bf»1 •Wfl ItfK «MM iK ̂ •ttCvtf "f
DtPBDMf! IClHt M̂ HMn fNC m (H t^fft ff VtfM|WflQfn /HW
MMMMMMnipinpenM in fle ndnniiJiKniner nr

:c em <
hrd (MUr* nen nar »
Dr nnd: rifiMMfU «p fclrfh-
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3*S

Demonstratieverbod
AV. tieenviedU*emlkilc«ekrlngeaDeinckientena4>elopen
_ ,-«-M^ — |_ J— lt*M^»ifc>^»* Hm i ••Ua il *- — •-• «IL̂  -— j,| «̂ ^̂ bl̂ L̂tiItBCTuMJmOCnOHBfOHIiwIHinfflallOli^^
De vreet dat dm stad dMdwerka^pc all thulabttis net Amgeren

•/een kwaad en daavotn • net 9
M te denken en te dttetteren o*et de (temen ven een belangrijk
grondrecht: de vrijheid wn verenigint «a vergadering.

pMrd bthonn te IJM. MicenHteMee pirtjjtn en bun dtnkbert-
den moeten op de eBenetfieplieli<n<dtiibe<htdHi te n>Üohi)e

f H op vit x^u eenhooii publiciteit. De wtet)HMMrafcn v

activiteiten «m de ertKcaHMhttt lieden ook «weel MndKMvin
MAlfb -•— « ___ «_*!»>-- ̂  - .|t- *-- J J -- mmémi t fcam »1» t lli»irt i4inÉtlat -**• IMk.lall Off •VKIHqKlC nlMw ninnfil fBIFOKMIl Hl DyVDOnieeW IK HV

wen en de RotterdnnepoU-
«egeenlWmanhadlnflezet

We A nft al echte ook B moeten xtfgen: ab «en denionitraüe-

ter evihierén, lafen zl) onjetwiJWd totde conduite komen «Ut

Dear kan geen weldenkend mens gelukkig mee rijn.

Voor de Bottodatme potiUek zQn geen putdare opkMttngen be-
schikbaif oniutt het dlleron>a te komen. RuBoVgiuepei logen 8
mar hun gang (aten fan is geen uitmg. Veiligheid en openbare.

ttrudunel, bevend denomtruttevcAod uitvMTdlgn km echter
ook niet; loiati «tattop «ecpumen wet met de Grondwet van een
land, dit nu eenmaal «een bcmneorepubtiek is,

Enige retattveringwihethdeproWÉem «overigen» op 4)n plnti.
UUetedelifr hebben de «cheem-rechtie Wdm atodig h» Botter-
dm sledttB een handvol jongeren weten te mobillimn. Kennelijk
Breken de a>nkbeelótov»niütt»«chti geen grote «MM'! Jonĵ -
ten MI en dit b op nek een hoopgevende geduchte. Dal hoeft de
poKtid in Rotteidajn en ekkri er echter niet vw te weerhouden
jfch nog eens goed te bexkmenopdetwntelOke en moftttike «m-
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Geen thuisbasis extreem-rechtsj
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Steppe"looit (19), itó I>ta*urg gekowen
::^teM«eeKn.itMteiwatbe-*wm \»-„
ooi actie te voeren.staal ermt be-
teutenl WJ, met & eikje.patne
baardje en-aan ringattr-ta-de— - - --.. —a ..,> k»S^ îchïnî  Pwbeert hij

SöSKsaR
5«S"t«,£«Ï5K

zitti ondtf winkofind en konV*
dnokpidpiMek.

l fr«t .Mande van der Graaf «n
••»•« H PoUcn

- Het Centraal Statte»
Rnllrrdam. aterdumUdM.

aat extreenvrechtte
i i<i«-n «H attê delen van heiland
/«•h kunnen verzamelen, heeft
h. i Imnmnvde Stationsplein
•1-1 w* van een belegerde vat-
'•"<• Trrinreixiieri Idjfcen ver-
••-ytiTd toe hoe agenten en
MKcra mnt patrouille- en anea-
'••inv-nwagens massaal betH ne-
"•"ttwnW Pteta. In dBstagoas-
!-^l K^iiMit net van de spoonMB}*

.
KV.-II na het middaguur delen de
aifrtrn Uden mt onder voorbtr
i':.ngn*. IfcarmitaatéBt de do- .
ituwHralicii *Kerhentel van_ de
N-*irrbndw driekleur* vsnCPM

' 'U ftwrUrn' van het StoMgk
*..(i Fascisme Overleg (SAK»
'*"*" ** Rnttfr**l"l̂ II5*?!?;'*•( P^npr zijn verboden» jfenien
H'** t*K*h gaan deuiuiialieicii VJOT-
•i™» «nHtehouden «n MOT het po-
i'iMwrmt overgebracht,1 hndt de
M:« Rirairn luttele otenbükken
.•MirwwridiawlM m praktijk
»»i<liw gebracht
)<•• i»4itiF tokrcert weinig, «mei
• »n pxtreem4inkt «k -Kehte. De
•••'i fiwcirten vetnnelen ik*

!•• HtMkitheek en wttlen vandaar
•i--* H* ried trekken. Zover kont
i- 1 I-H*» niet: el oen het begin
-in -l" Hoogstraat loopt een chib-
« i-Wrrrnde jongeren in de ar-
•'•••» v»n dft poUUe. Gedwee vol-
•> n 'p *• bewden vn de «genten
"'' K"!̂ !L b̂ellĴ  tol"'.'•n'hi gezocht ir een belendende
••ii-ViRiofreiEMk, mtar «orden
•l-.:rr .<tmc»pounl door de bijnt

.
v») hanfliondicer Hat het enen
..... trij de bibliotheek seU Sorae

ultfscdotte lieden lopen

. Mnt niet; het net letter
üik MKIW van de pottUe die nJeU
•-.M un>val overlaat AUeant*-
i;'«i«^i minden «iteindebjk vena-
»M.|-I m een grote HTeibmtenbut,
•)>• IH.Ï MP Mtrintemee staal De
IM* »• nrrmlMiten «orden onow-
i • iHin-ht in het hboMbureaa «n
H"» aan het Htaffe Veer.

et t ca een
wartén debua te warden ge-
werkt JBfjeriUfk «Ode 3t gaan
aapoen. wmavond. Maar dat gaat
nu rtel door, vree* He."
Rond hetalMe tfkW^ «rrrmen
^ IPHU»P1-II *m,. .„

treeBHtchU m restaurant En-
• gak. vtokbi} het Centraal Station,
fbeèdrlnkende dames kijken
mmtMm k» hot onder anderen
HVU-voonitter Cffimmerveen,
CPtl̂ voonitter Ruttenbert, ton-

feden van^êtdigeüjks beatuur
Beamen Mordaunt met C3X«n
ateDeRegt<raadtudUtracbt)en
Rotterdamse OMeden 'de toe-
•J-i-i • • ^__ -^ae» DCfpreun en en OiV
a^^aa^^Ata^4M^ îa«Mwl avfahaHm ^hatt̂ atllsCTsyiaJ^»WOO»OlfclslsaXPMliPt
A oat hrt tBittl finten ctfttnc. .
tódêpotóie^ifc^wCT
en GP ond.9 Wdfatg vtn dt HaV

' PdltCH

Kutten en Homan venetten rich
Mtt] hun aanhoo^ buiten het
tttUon en worden daarom, santen
net een Svyange rcchta^rfc-
miet utt Kerkrade, in venekerinx
ceeteU. ^Qstemiiddag vtpn de
drie nog vast om te worden ver-
hoord.

, draait de In plastic
videocamera vjn de po-

Htte op voDe toeren. Voor het ies»
taunwt amU de gioep rechtKx-
tnmiften snel aut tot so'n l»
man.HetzitnvooralsUnbeadien
•fl̂ L^a^H 1̂  iBA^Kk^^Bdkk* J'^ • lafcgaooen u oanuxrjacu OK «en

OpvaBend is hrtfrote aantal Jon-
gerrn, vooral galioH> die rn klei-
na groepen door de stad iweivcn.
„wtJ «ülcn ook denonetrercn te-
gen het vlajay^ea-verbod." xeg-
gen twee RotBMdamae gabben.
Ze hebben de «tatwhuwinc van
de poBtie om niet te komm in de
wfad geslagen. „Dan worden wc
maar gearresteenlt1' Bovendien

MeteenineHeenaantalpolttiewa-
gcnt toe en «ordt omgeroepen
dat grnepiei groter dan tMee- per*
aonen' swteB wudtu tangehou-
den. Een paar meter TCTder, op
•- . V^ Î̂ J^A.» f^l^mmffmmmf^mA J -net luunpKtn. vennippen os
groep en iqn de eerste aanhou-
' m in het extreem-recht*:

i een feit De zwaarste kop-
^ i ontmappen nog aan de

haialboeieu at| bewegen PC» in
de richtfaig van de l
en de weetertlngeL Daar zoeken
»e even later een onderkomen in
caftDe Unie en baart de niasttle
aanwviighekl van pen en politie
buiten bet eaft opnieuw veel op-

niccst aabberk (lirfltriilicrs r.f
gabnrrhnuap-innrirk) rybh^l i"

KCf IKtJMJC, ffOCpCH het Co
tiwl Station; 'BereiduAUircr' EJ-
te Hamen van het AkHetrant Nu-
tfonaal̂ eetellcten (ANS) uit On>

•• ninnen «n de voormalige CPto
OoMtant Kuiter* uil Arnhem.
Niet «De aanhangen van Kunm
iffi echter m RuUcnienii oenowl
bevindt zich door een communt*
caüeftwge' op het metrostation in
^Jkenlne^i het station deelt
de groep Knstert/Homan. vernr-
zekf van ANS'cn en leden van het

' Jongeren front Nederland
(JFNTM) folder* uH aan JonKemi.

Op dr riiWrm irtann nifiirimiln- 'r
Irftmtmummeniclh' fr-tWinr km-
nen b-Hen «> do iipnN-|i «c wr/:«
mc(m in hrt Rutnmaiit park. lk>->-
(laai < rn RtawDMTM van dr .> M
tk-ndr ppuwso <UrhtorTn)b>in>. il'-

dnrn vtnrit. van vnvnnlc *•<«•'
ten vrü'urhrwf. Hrl nwimimcM i
nstK'ldwklinndoorMli'i-tn linie-.
In hrt rrrntsr ktmin \i-rhi-\rn l»i

Agimb-n «i|j|irn mi-lccii in. I

'llnminrmkins' mi.-n

van ilc vrorgcrc Ikw Koniakl
groepiTing. ANS'rrs. .IFN'crs m
Hamnwnkins <Qn uilen» nvlim
Ie rechte artlvislrn. rlir arh m
der nirct uiMnnrn mri 5!Sii-
krn», Wolbancebt of IXirtw .-«•
krubrn.
Rood hair drie vrrhMt dr iilln

het R-ittndanttr
FITÜID» gaal de gmii np HTK
avammleeTde kamrmlmdir IIK<.
frijjk lün oodfTnebuK'ltl Inj <<<•
RrfimioHtir.
dat rü atenog prnbomi dr Kur»
inntUbcreikni.

Zover jou het niet kumrn. l |ftlv<<r
wvge oV Nieuwe Blnm-nw^fl nlnnn
agenten. MFTen MI piliticnK-n
•en in burger de irchlur i<i|i on
haar aanhangn in dr Ixuim .MI
wordt vnonJ CP-honTdlx-simirslid
Deonx IIKI haro>h*nd in i<rn v «i
de busjes geduwd Allcrn dr m

taris Miidde «n o> pU«il«vm-«n
gendkHrter van hrt ANS ontspon
gendnilanr Deirrhlw Jdivistrn
worden nvergebradtt mar M JKW
hticbup^au aan hrl
pWn.
Langmmi kcrrt dr mxt
Rotterd-m. Manr dr imlilir hrr-n

'
'Mnk«VÏkMrr»hiinvrUi«iii,K^.'
nng zullm noaoekm. Rond hnll
wvcn 'tavnndii wurhlm r«'n
twintig «TÜff.'latrn linknc nrtivK-
ten elkav voor hrt IxmfHInircnii
van poli'tc op. IV gmrp trrkt ilr
aandarh: van «mfècvrer vijl) n1'.
extrfrm rrrhtür dcmnnstrantrn.
fV»l voor hrt hooftllmmni ilrli-n
rechtse tlrmistm mrt «tuk krn.
Ovrcn «tavrn on «m fles »lwv"«
rake ktaprrn uil DnKrbij «t.iki
cm van <lc irti-fii«risim urmw-f
aan Mjn l«oTd. Nng vmirdat dr |H>
lih> kan inffrijpm i.» het nvhl$»
kamp verdwmen. ..H'* is hrt i-<
godsnaam tmgcKJk dat iltt all-
maat ma< en kan." vrwml mi
vflnrtRjgaiiayr zirh hunrrturlnKl
dendaf. l



Politiek debat gewenst over
betogingen extreem-rechts

- IfcJjNto poUtteke ben ter il bed km« L
pMTjjcft in noficfuMH yindcn bot ovcfi luMt RMT vcwAie. ^UM* f
eemnedkkcoiiitebdiQluinhoe itaM wordt er mengt itet bel j
lun mikn wnrfcMMMl tUt •>- tniwl klÉimMt «irn dMHaMlnU». >km wmücn wnrkanen dit ei-
trcefn-rcdiU RnUctdkM perio-
diek eb thatabMte «oor demon-
«tntte* gaat gbralta». D»
MM*. nl dft ondcnvctp wototii
• fc j j. __ ̂  HAtd. L^BftUl« m^uei|MU»cn door poMie, JURMM m
,t_ .̂nBî J .̂*^ Ik M^lff ^U^̂  «̂̂uc fcniocniE. «•• pmi TOOT KN
AmdWMIttMl dEtat," Mgl HMll-
MS. Rorih«totWD)..WMA|we
boprekHMMlwi hnf «el en niet

(rondraoH •!• te
itfcnsn ii h0d tuunim
KorthuU. „MMT «MT HM» de

• BJL^ __________ tiiiar^-* — '~* nP wHnlCCi HPll K llff

? Er fc «nke «w em nart

di! |ttai«en kunl
o«rtd»rW*«, hoe Je kunt piwro-
«xrcn. Bn dtt «Utvwir towet «*-
Irccm-KcMtMMURiM'Unkt.''
R. KulpcrONtWitount WlnHto-

<«icui*ie iivcr d«
vin exticQn*recnuvHtMnnQHnilê
•mmcMElde. Jbur," Kelt K
cciilcr, Je tuit hed md mueten
bekykenimuwwrJeliethcMllNt
ktultli runctameateti. Bn tHn

Iwtt Je venlnl, tul Ji ook modm
[handhmm We zttbn •) bed

bij het verUedcn vm dhr
enlk «nt| me «fariM niet

dewcgto."
lid CMA M fatt inopcki vwi VMOC-
IM J. «wi dn% «oantander vm

Jtn daarmee

nkrtwutJMtffïotowr j
Ruddkl B. Krwe (UrowiUnk*)'
vindt het bed garddddepueHk*
xfcheeni bdlntopdciitiutie. Jk

mott kuimcit, urn denanitnUe,
mm dewmee ben Uc het niet
ecni. Je lul de itml om m ex-

mtn over au anocnpevp.



'iobtt

MD» BeiK putten vmocQi dit de
''m—m

ccniict titanen, op afetanitilep.

uur voor i
tHtmtn-bid lootten UB «•»
ten of de denonttnbe Bwuft nx

VHI M*M» â ^Mi IL 't •* J-ll—IljMl^HWQ Bin ernn uz^ vuumven
CD «» CPX, ,̂ tt Jt een demon-
—l l'all̂  ÎBAV îWto ^B llMwfaHlHI

utt bed MederioDd ver-
met i

Strow vttert du met het letta
GOOnEHB VHK&tpFOttCtdtflpm-
bttl Qnte JD hfit ttum«OIBt. M

tefltn het ver-
bod VAD ffhflftn cp het dî p*!
vin bonbojKki net dunp
raod4riUilKM Thet^M. Eer-

i de CT16«nCD.JBttMrfr
de el voor eoiejc oomniotfft DUUMQ
de BOHenMOH vftrti w n1 ' fft^*
j^^A^kK n^B^lAl * -- «J - _ «^* -- *>Ulitll, HIMHI ilMUtmi IlilB W.

mde Conitt Eeh
fliBUiiie-
NUon-

Ie Driakkur hebben voJfeM S-
OXAH bcwcttn dit voortchnnBL
wt ttn dcutODStnocs i

VaoodJtendB

per een loonnnfltt d
tie. ifleen vtndeCPM.inde bjn-
ntinuri' bij ftf uitstniteDd toe-

'locbienat vnef op de IfiUter
pter.

l
a



Onderzoeknaar
CD-foWef

CP en CD trotseren
demonstratieverbod
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Rapporteur : ;n.

Aan : J22B;

Onderwerp : Extreem-rechtse demonstratie.

Evaluatie :

Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheids-
diensten deel ik het navolgende mede:

Op 27 november 1995 verzocht de Nationale Volkspartij/CP'86
schriftelijk aan de burgemeester van Maastricht om toestemming
voor een demonstratie op zaterdag 09-12-1995 te Maastricht.
Het thema van deze demonstratie was: "Tegen het verdrag van
Maastricht, voor een Europa der volkeren.1*
De schriftelijke aanvraag door T.R. Mudde wordt als bijlage l
hierbij gevoegd.
op 6 december 1995 verbood de burgemeester van Maastricht deze
demonstratie op grond van artikel 5 van de Wet Openbare
Manifestaties.

(Bijlage 2j

Op zaterdag 09 december 1995 omstreeks 13.00 uur hadden zich
naar schatting 50 demonstranten aan het Willem Alexanderplein
te Gulpen verzameld. Deze groep vertrok met hun voertuigen
naar Vaals.
in Vaals werd een demonstratie gehouden waarbij men in optocht
vanaf de grens naar het van Clermontplein liep. Voor het ge-
meentehuis werd op dit plein verder gedemonstreerd, waarbij
folders werden uitgedeeld. Als bijlage 3 gaat een folder hier-
bij, die ter plaatse werd uitgereikt.
Kort daarop, toen de politie Limburg-*Zuid verscheen werd de
demonstratie gestaakt en verdwenen de demonstranten naar hun



auto's. Dit gebeurde zo snel dat er geen aanhoudingen konden
worden verricht.
Als achtergrondinformatie wordt tevens bijge-
voegd een aantal krantenartikelen,



Toen de demonstratie te Vaals werd beëindigd verdwenen de
demonstranten in alle richtingen. Een gedeelte ging naar



Duitsland, een ander gedeelte richting autoweg en enkelen in
de richting van Maastricht.
in Maastricht werden pamfletten aangetroffen bij geparkeerde
auto's. De politie van Maastricht verdenkt de inzittenden van
een bestelauto, van deze pamflettenactie.
Het betrof hier:

(Bijlage 5)
Ook een van de verspreide pamfletten gaat als bijlage hierbij.
(Bijlage 6)
Overigens kwam het in Vaals niet tot een treffen tussen linkse
en rechtse groeperingen.

De Korpschef van de Regio Lim&urg-Zuid
namens deze de Bureauohef Regiona

Telefonisch geInformeerd:
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Hathnale Vo/ksporti// CP '36
voor Volk «ff Vaderland

^ F

"j PRESIDIUM
Burgemeester Mr. Ph.J.I.M. Rouben
Gemeente Maastricht NATIONALE VQLXSPARTIJ/CP '86
Stadhuisstraat 4 Postbus 14035
6211 CG Maastricht 25O1 GA Den Haag

VelS 31 (0)70-3652470
! Fax: 31 (0)252-217058

Ona kenmerk: Vazonden per; Datum:

TM-DB/243 aanget./fax 27-11-95

Aanvraag demonstratie

Edelachtbare heer fiouben,

Naar aanleiding van het feit dat het in december vier jaar geleden is dat
in Maastricht het zogenaamde "Verdrag van Maastricht11 werd opgesteld heeft
een aantal nationalistische groeperingen het plan opgevat haar stem te
laten horen tegen deze anti-democratische overeenkomst. Het "Verdrag van
Maastricht" is een enorme stap in de richting van de vernietiging van de
eigenheid van de verschillende Europese volkeren. De "One World-visie" van
de EQ-beatuurders heeft tot doel de culturele verscheidenheid te laten
versmelten tot een aulticulti-saeltkroes. Naar het voorbeeld van de
Verenigde staten van Amerika moeten de Verenigde Staten van Europa gerea-
liseerd worden.

Dit is iets wat wij Europese nationalisten tegen alles willen voorkomen.
Hij willen behoud van ome eigen taal, munteenheid, gewoonten en gebruiken
en soevereiniteit. De manier waarop het Verdrag van Maastricht door de
strot van de verschillende volkeren is geduwd (geen stemming in o.a.
Nederland en België, een tweede referendum nadat het eerste negatief is
uitgevallen, Frankrijk) is slechts een voorbode van wat de architecten van
"Maastricht* nog meer voor ons in petto hebben.

Om onze ongenoegen kenbaar te maken en tegelijkertijd een sterk signaal af
te geven aan de Burocraten in Brussel zullen afgevaardigden van verschil-
lende nationalistische bewegingen een demonstratieve tocht door de binnen-
stad van Maastricht houden waarbij middels het verspreiden van folders
onze standpunten aan de bevolking zullen worden verduidelijkt. Aan het
einde van de tocht zal op het Onze Lieve Vrouweplein door een aantal
vertegenwoordigers van de organiserende bewegingen een korte toespraak
worden gehouden.

Het; thema van de manifestatie is:

•raap* HET VERDRAG VAM •KAASTOICHT* , VOOR EEV BBftOPA DKR VOLKEREN

ffBwaium Nauorm» vMkspertij / CP-86, Bostbus 1403e, NL.-2&Q1 QA Oen Haag,
Telefoon 070-3852470, Fax 02522-17058, Pwtgbn: 10340172. Bankrelcnr.: 38 40 42 806
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Datum:
Tijdstip:
Aantal deelnenersx
Organisatie:

Verzamelpunt:
Route:

Vlaggen:

Contactpersoon:

Zaterdag 9 decetiber 1995
15.00 uur
100 - 200
Nationale Volkttpartij/CP '86
Voorpost - Vlaanderen
Jonge Kationaldeaokraten ~ Duitsland
Parkeergarage hoek Maasboulevard/Graanmarkt
Graanaarkt, stokstraat, Maastrichter smedenstraat,
Achter het Vleeshuis, Platielstraat, vrijthof. Grote
Straat, Kleine Straat, Kersen Harkt, Wolfstraat. Onze
Lieve Vrouweplein (eindpunt, plaats van redevoering)
Vlaggen van Europese landen en volkeren, spandoeken
net het motto van de demonstratie.
T.R. Kudde - secretaris MVP/CP '86
postbus 14038
2501 CA 's-Gravenhage
Tel: 06-52718841 / (070-3652470)

Gezien het feit dat de laatste demonstraties (Baarle-Nassau ia juni.
Binnenhof * Den Raag 9 augustus en Horst 14 oktober) en ftarktkraa»acties
(o.a. spijkenisse 23 september) ordentelijk, dus zonder ongeregeldheden
eri/of verstoringen van de openbare orde hebben plaatsgevonden en aede
gezien het feit dat de burgeneesters van Nederland de vrijheid van Me-
ningsuiting hoog in het vaandel hebben staan, gaan wij er van uit dat u
aan bovenstaande aanvraag uw enthousiaste en spoedige toestenming zult
verlenen.
over een aanpassing van de route kan eventueel, bij tijdig overleg,
otareenstening worden bereikt.

Hoogachtend,

Havens de Nationale Volkspartij/CP '86,





NEEN AAN HET VERDRAG VAN MAASTRICHT

AAN HET EUROPA OER VOLKEREN ! ! !

Deze maand is het de vierde verjaardag van de ondertekening van het verdrag

van Maastricht.

net dit nieuwe, ons opgedrongen Europa , kunnen wij ons niet verzoenen.

Wij eisen :

Een Europa der volkeren in plaats van een Europa dar staten.

Evenwaardige behandeling van al ie in Europa gesproken talen bij da inrichting

van de Europese Unie.

Wij roepen een halt toe aan de ondemocratische europese burokratie.

Wij wensen het einde van een Europa dat enkel naar intresse heeft voor centen

en procenten.

In diesem Monat jahrt sich zum 4 Hal die Unterzeicjhnung des Maastrichter

Vertrages.

Wir sind mit den» neuen Europa ,was sich nach dem Vertrag gebildet nat,nicht

einverstanden.

Wir wollen :

Bin Europa der Volker, anstolle des bisharigen Europa der Staaten.

Vollige gleichberechtgung fur alle in Europa gessprochenen Sprachen bei den

Binrichtungen der europaischen Union.

Den stopp der undemoTcratischen europaischen Burkratie.

Das Ende eines Europa ,das von wirtscntclichen interessan bestimmt wird.

J,N. Junge Nationaldemokraten

Nationalistische volkspartij OP 86

VOORPOST Vlaanderen an Nederxand

verantw.uitg.en opstel LUC Vermeulen plankenbergstr 159 Deurne
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heeft iaterdapnkktag Katte ge- In^lM Zuid-Lhnbunj.iras de, land rt;Be3gi6 geanrveerd];<^. In tóaastr^ hele
zien kort te dernönrtrerea ia politie afert op re( t̂s*ettréqnis- 1530 uuir dook de: jpdéj^yiot''mid^>83Br|̂ Ü8in^Tiitoihet"
het óètithun vin Vaak. * . ' thfhB' 'dgtimiHjffTiwi '-Fy^* hef-(gemeentehiii^ opJ;-Etikde' ';Aijti:'-' 'Dbcrftitóna^ . 6tnaii'

' - • • • . . - . _ • . . . • . - i . • —i—' . . m'ji ,',;JjIf „ifi: „.^ j_! - -T*r j .i i u,;'., ,',L; •
iSpan.** p'tiH'p în^T^ *^fr de .inrBiMcH"^

•Ledën'inn de (teüoösle Volk*. Maastricht te- komen ondank» ^idodcen .en deelden-pamfletten. tegen ^atóspnè en ./^actame .
s&it% ett dPWidoken, satnen het verbod. De MoWete Eeti- uit;,. V-V ~ . p^ial^haddenté^deihön-
met Du^ en B^gische bond- iheid en: hondéngeteklert-van Ltóg..duurde de.:o>n««*traitlg. etr^tiès '̂aai^kofidigcl .'in. het
genoten, onverwacht op.'bfl b« 'de poRUenonden khar.;',.... nièt^B^ betalen vai^depoiföe .f/g*Ad^:recht8-'e«ieiinlsten in
geo*eentehuls to Vaals; Ze *»; Een poadepaötruflle -van dé beëindigde de groefde b%*a- Maastridit xouden opduiken.
w • •, •, *• . • _ •• ,* . • • * ' • • •* «P* • • j ^ " • •* •-' '' *• • ••» •i«"« •" •«" • • "•..**"• ' * ""v t . • " • - " . ; " .re», naar de grensstad idtgewe- ^ bariseenheJd Krtjüaqd Wg 6m-



ExtnenfMcMs In h«t centrum van V««lc. fetoArn«adNflwJk
i • j . . • 'j " • . • * * * . * . . - . . . : • i. _

• , . • • > .• '' f.'
•jii;'̂ ;/-a'.!':•>•'

i l'J."!».,.*

'.':.-, '-:V:;ï':iï..\-:'•.:'!• '..'.' •

.»•»••••"•• ' : • . ' ;-.<£« V'IS»*̂ ^
VAALS* pZHn dta-vooi' Hit-' itucèn draaft-?h^j-z»ch opa «tt ^•ettyt^.toDoastpUn&i jd îgd", zegt hH ei
lèiT Dé katendfr: ;VaaliK*iiaa .̂. .Ö*ttó aHioóraschüddiend w^g. . •.dedniikke_MautrkMeilun op- -JDie .daeóten- horen..
Öjtó *eiï>aaiMl^r;d*V^tig;:.I%r-ï^^
teiTT De kaifn/\».'-iya?]iTÓ^B?r! Ö*J
extrém-rechtsü demonstiqnr''-:?7Üb«
ten 'die zich op,het veflÉCÉ» -:yrii
i . Jl'_ •_ »_ J *• t «.j^ r . _ * . _ • J . • • ' • *1'bet

Jiwtóaa
'

«Brït begon ; . .
--~ i- -v : <*&& é vloeken. #ürt

' '•.
<aa tereage- JTWi^ mimitèh: late

ren. Vtó VS«l»eija^k ;öeW3eni: "eenkomst op «A ;tót.
'o^ ^eh ilaiw idee;:̂ - de '^ dbb al bflna a^ejópèn
manneh 'mèt ' lJ-^^

venamèï<Li; hi één,
h«ek .y»^ ifegi'jplönr."
«ea Vtaraing ïn«t:««it n
'fixm. -Dé «aan houdt een'.
•keiidc.: toespraak öVer 4t;.t<jir:-:'-Hpuben'' had:-d^; '̂-9t^^^yaan^-mi&'kMiilf^ifi -khöien' ? Ben-grote j*
konirt yaij 3Europa. Jijngéntói^ l voor gestok^ -Aafr&»d^
nax i& blau>ve pUQtfnJsckC'OXk-, hadden -inKSeen':' fiËgenii)emóhV.'.''.schie ynW."^pmp}y fet; ̂ «<*'^rt|ifjffi^BP'hfffrJliyf Y<fe /Tfg
derbreken .de spreket dié fd- .̂ traitó gedr^gd<I^bt^aee»-. ~:'nw wonden zé niet véél''"^H^op. Voor dé dmonit
uiüiaalt naar toet ,Vpdrag ̂  .tef, beStóht vppr-ielleni ag d« :.Wït heljibett dié jpngims^tsd»£ .̂ hét sêifi. om hun

»:*a îW-.iï̂ :î ite;.:i5«ea -̂

„ . Tr.toetèrt:de.y ^
door de megafoon, ;zal Burppi 7...
een grote jnesf^att^ü^wa^. .om

/.•bui/
i ontauid weBg tiert." De oude om hjÈur' jed^cWiéngoéd'ïlt it?. .___ , ,-s^_ .__,. . .
: VaaJsenatt^jilaat bet .ichow* diwiv.Het^winkelendiJubUek i'iiS^^sc^^

"u"T'"'eéihde aan ttoeft.



centrum Vaals '
- • • r . -^ ' * *-*"-.«*i

******tr.~-r.-r" v;*: p^T;"*!-. :
med?aambeè1iuHgd.tpën, zes^ . < . • • ' .\ , -

HOöbeaj'vëfl>ofl!d\-de/. ,„
•man.: De. demjanitiantén. beslo-vy
tek.'idt te /wjjicen ''-TOOX,/Vaals. '• ~"

Vaals betreurt actie extremist en
•inoloaten,'
Prftpiingr T^_„._„

,w.D>~.$roep. lécii^e^;; .wijd? haider.wSdt .in Biiï?
, .,?n Verzamelde zich za:.- j» tt^en vexrottmaiaoces.be-

ttpjag^ha»! het middagtmr op. zig. ̂ moeten { *
^dit'. ijntéem..

poütiemaait
het be- het plein op-De komst van zes-
-"- ; .tigfedfettvan.- ' •• -
.. 'beid-was-Voor. de

Bepeu :pm:i ttt- het tetön 'om de actie te
tta,;. bcondigea^^ Ze roldexi.de.*iag-
yóBi.̂  gen.op.eti liepen .tetuar-naar de

jpjienn̂ gqJipieüt'by. het
ïehjii*. Ze. «enen leuzóa ,al$ -H^

• art *TlK • i 1 1 ii *v»* ': en «nropa -ja.-r—... ---, -ris7 —. T—T? j— .• rr.-^-~T* 'v; •' jgPtiimUjéaecretaris
.^aitód^fc^^;: - • > ^yan Wate.ms er.yo?ir;dè,'dè-f.
HX^WM VA* .•Éf^Ta"-—-^*-<- «l». *'-•• ^-« . . • '̂  ̂  • -» . •. ' ' V-. fi '•.Voor het i

..
gt c' .momöaöe geen tofert*mming

' • JftóÉJratt'te
'. T-lö- dM''?ó'h actie'Joch iïjrVaals

der;.van..de. Jungè ̂ tióiölde..;, teeftkimnendO(Miaan\





CP \vü zaterdag demonstrerenj VVJ.1 v %^A ̂ i^m t • a* jim» r i^r wn zatcruag uemunsu:er en)

MJUITIICIT • Burgemeester P/
Hoüben van .Madtgücbt heeflr
de extreenwechtse NaÖomale
Voltopartij/GP'86 -verboden zaV
terdag een.:demo
houden, in dé
hoofflitad-- > . .

Er bestaat, atóus Hoüben, _
gronde vrees foor het ont-
staan van'ernstige wanorde-
lijkheden indien «w; demon-:

' - ' • ' vindt"; Vin

- : . • . • . . ' J . ' " : <•„•>•.-:<:.•••
• '• ' . •• : :••; •• ),•-•'•
het Verdrag ̂ ftaMtridtt en

;.vopr^Üet'-MTOud van
taal; muntseenheid; jeirobn-:
iiĵ fl 'ffftPOiflipCin' ̂ dï" SOO K̂EIBIXU^

dérd :en tw/eehlMiderd .
stanttn'.veï'Widit::'• • '; :•-.'"...

•.De <*Al i"^'UHForhtf*Jr^^i tiwV1
'den eerdejf-.iaïen wistat te ré-"
kenen -.op de vóBedige tóèd*-
werkfeig '• vjto- van .;dëv. Wtge-
meesteif'van Maastridir, om-

er te-
ter, begrepen dat er
kelijkesignaleh" "
genacties wbrd«
Voor esicalatles !
gevreesd: daar ajn .geriehte

Naast de
: ioudèn-
:

.»V6orpöit ütt
-Nati£H

eéid vaflópen".
aaleyoltoparty/CP'tówieesob

'-, enkele denionstnöei dte zon-
der. x>ngengeldhedén hebben

' HX dé-

dat" dfe
demonstrafles .̂ oiet op één
lün' te stièHen' zijn jnet-' de
aJms in hetjgeding zynde de.
mon^tratfe'^o'mdat ' '

'

• J • • - fc.' '• ••*.'

«wr«, ^ v'v>%<M< 7*fft *?ff"g;-" v;"M?*** " 'jO^i-^^yffiPpiffVTI^^^V*^****^
6eh' aanraigVjUiL het coHegé. aïspelen;;̂ " t̂ot.gebied tia
Van bürynwpéfr veft^wemou-.» faet;0n^ Ijfevé-yrty"^»'̂

; AW/iMjir. ï^b%tótoofij::. tó Wijth<4: Ze>il;

. ̂  .

w ',Viinhrt'eenfrejktevöft. ./jüj&trzo zeggen de-i.,,,̂ —,,
ixjr^ besef yah oaditite'i.dat. ren in,:hun aanvraaft;>;za)l ̂

dé organisatie van. de deöión-
stratie in •ha^deö ihetibeü Ze .
waden denitocstperen: itegen Ues/patisittiwelhetgerval.

bet VerrJrag toon, :'zóal« bi| elke
/BuiigBaaeeswr de;Eüiî e«e
' '

: v?n

.
tgt^ '«één ''b*>-:: . van: eèh' eigen' (HtwUebtt

^^^^.Na^nalèyóllapar- __„,_,_ T... .
•'ïVa/Mnac ..̂ ;i':̂ r;h^»> WU.MOJQ..,. /de. /demonstratie-1' té <°

.u :̂»»^ ̂ :n«-y.».-ïa- .̂̂ :^w^tóö.d«ft-ÓQk V
/olgéns B«B woordvberdeï dijge medewerking van de'
'dè> gBttbènt* iaj -hij de. ^—^-^-^ - - '- - •



<••:•••• • • • • ; • • ' . • ' '•':••'•"' -'••'• "'.-V.-'1 •'•• '•••-• -M.-"'ï^'.ï•'?.'• :•••'•,:GF;.-" :-VC?<'""'.:ï'';X"- ^ ••>•.'.:.;•;''•"
• . . • ' • • ; . ; . ._' .-"• .-•:;:./;/*..••"••<•''. ' -Y'- '• • -^-;•;.:•'. "•.' "'• .<'/•••••' •. '' •; •v'..'-"^-.•-• . >.;./.-.•••

VMht-Het-fcildJM;

^> ^enelndlèdwsn^:^d^pó^r •poetótfeuiétonïj ... f.
onverwnütè detnon*okb« tto^encheen. '.-. . **."te'Mifijv^vÓ^i^daiiJa:htel-
'^^'tej^^tfwttfcw'.tègcn-- -1-' '.'r ••:.::.••••.,: . ' .v- 'v 'V^"-j ' ,-'<teri-.» ---'" — ••-•---1--•--

OMrarieff vé»";toÜ-fM»ds- Steun • ••;•>; ..-••:''. •-••;•.-; -ó;-' -• ' ••• ' "•: •
IMröm'rHn-t^kOMn>dTÉ •'- •'•"'•..' ' '•'•'. ' ' '-.'. '• - . ' • •". ' ' •. -TOCVal.

onuit

•)̂ l.HM^ îIl|l|-WWIl™P..W'*W.;./.̂ ;. •*.•.-:..••*/..''Vï-.,: J*!.-..'.j , i1-,.--1*-M«y« - , ..'• : .-••.•.•..,•;.';...••

• Apdré "(!kftiin»B», .niSüit .'ijjn'-ge-. >t(idi<^

ina$I % acht dagen néar. de'provin^ho^^fdttad1^ '̂  .Ik denkf-ntót det vye door
• " ' " - '^een^^B^'Voiïr.^naiflAÏrtrfehVa' ' - * • ' - - • • - • • - - — •

. . . -_ . , . . . . , . . . , ._ . . .$$&$•« •
•Xuittt w^fts.'vcrtö^Bifl*'' • " .' si flfen otp*^ivt'ft^ffiip^rti ^^^McCftHwn *' vflftti» E?ctp^^ni*rccJttfS' 'iQBst uou™-

. >;;_ ;'•.;.'••; ;•: '•'••.; ..^;::>••^B^•ó|iryj•h^/•ütt^.Di^
Nsdat .•feBtéfdïC'- 9 decefnbtt--. eh~.BèUi6 'bul steun wikleA Dlaats-uit om .06--tfe duiken.r™*"̂ ^ • .n̂ TT^̂ ^̂ d̂ '* s • • •"T '̂CJ ' *•* , •••• iv"ijPvr' '-"^ .«f ]rV f ' " Wijï^vi ft,'l?^'*?-7T' *ĵ "n.' . .*™^ »••» i*'̂ ^ . Tf , •*?
•DIOt86uDJE CBA (J^BFipfaj^mmft VftD*,*i' jCQBffiPP TPCP KBn//BOB^T uOQflj CH-**' 'Tntft"JCuntfftn * ̂ SÊOK*jniOnMIJlK vOOQ*

' ' " • • • • - " - • • ' - • • - • • - .̂ ?.i.de:,ï*i^V:'̂ ^pi^^ïdbto\-'de:-n^
; «varen het.j^fopen ateidag ni^tovlnMaasti&fatgenikktea houden. te-Jde apv staat
. «inhiingferé.yMt-c<fe Munem«r- weid'éeh bltl&Aq«ctie gdibtt- wden^niet mag jn alsetdin.

Kfiidè a*)Ü-fa»dst*t Zuid-ÜmV deniln Vaals. Op xlie .miapièt.. ;geh ^dbeuren dto niét mogen
•buij die zond«. vttgiiinln^ k>nd«i-'*e snel weer de îneiis 'dan treden we op. Zo. eenvou-
Bütodgden.. Zé^deinonstfiBwlen ovwsttkviu />:'. :;.:• d$ te dat*
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MET HET DEMONSTRATIEVERBOD!

STRAAT OP TEGEN DE
VOLKSVUANPIGE EUROPAPOLITIEKI

' • • • • : ' .
, * , ' ' . . . • " " . ; '

ONDANKS DE SYSTEEMTERREUR -
MARCHEREN!

BIREKTE AKTIE NU!

\

STRIJDGROEP «HÓKST WESSEL»

•/'.v. v**-



GEEN FASCISTEN OP DE STRAAT i
Vaals 15 'december 1995 •." '.-''/' '.": , .• .''''• ' .' ' •' '' '

Geacht* inwoner van Vaa1.s, ,

Afgelopen .zaterdag 9. december wITden fasclöten van de CP'86
roet Belgische én' Du -l t se aanverwanten in Maastricht
demonstreren. Het wa« -de. zoveelste Keer, • na onder andere
Kerkf-ade én' Sfttard. .dat de f aap i «ten .een L1mburg.se plaats
kozen om rond te. marcheren. • . : ,:
Vanwege : demonstratleverbód en. aanwezigheid van.
anttfascleten weken ze diezelfde .dag uit naar Vaals, Daarop
hebben ze 'a 'n/ VaaTs! gemarcheerd en toespraken g,éhouden. •
Net als veel andere :irwnëén , ui t -Vaals en de reg.lo z1J|n vH.j
verontrust en woedend, over het feitr dat CP'öö en hun
trawanten .Vaals onveilig hebben 'gemaakt.!. " . . . .
We vinden niet., dat we ,d1t zo maar hoeven tpe té 1-aten. De
CP'86 ie geen democratische- organisatie,, maar één
terreurgroep, :.d 1e dé straat op • gaat bm. andere! mensen te-
1nt|*n1 deren, te terroriseren en . hun rechten .'als mene te
ontnemen. ;.-'..••. . . " • . ; • • . • •' • \ ' .
De ̂  CP'86 .heeft het . op oria allemaal gemunt: arbeiders,
vrouwen, politieke .tegenstanders, migranten, homoseksuelen
etc. Daarom 1e het ,1n Uw én in ons aller .belang dat we de
CP'Bö stoppen. . • . .

' . . • • ' • '. ••' ' • ' • . • • . .
fÜoo|t meer fasc.lamèl 1 1 .. . . . . . : \.' .'•' . . ' ...

Samenwerfeéride '-f :atffeT'8t!8H'

Wllt u .thuis verder .l.ézen, zie ommezijde.

Met .vriendelijke groeten. ' .
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Aan de'burgeneeate*' van de gerente vaals
te Vaaia
Heerlen u deoaaber igap

Oatflhte öurgameeater, - . . " '

Hierbij kondigen «ndaretaanda ar*an1«*t1e* op caterdag «,»,
•an kort» manlfaafcot1« aan, '

'Da nan1f*sttttia zal plaatsvinden VlJ het busstation In Vaals
op aaterdag te december 19>Q. : . •
Begintijd, van de mtfiWeatafie la.geeteld ep I4i00 vur er) nat
zal duren tot 15.oo uur.
De activiteiten die ontplooid, tullen worden beoarKeh zich
tot het volsende;

Zui
tprvkar* uit r««p*et»vftijK D y a * n , a»f, »g én
id. Uraburg ruiT«fi d.m..v. kort* tMtprakwi h»t puplltK

- 1n d» t>Hrf W 12 tftctfflbtr 1M5 hebbon
'mrkaróK) t«.8«n f«io1flffè «n rftolèn' «rt 'de
•oolal1*tê4n' u gtvruwd **n to**pra*k t« wni«n houckM en uw
•tmdpunt p. b» t. d« g«b«urt«n1«é«n van ratordas 8 ,d«dMib«r
kenbaar t», moktn. OP 4*noMd« i*t»rdag werd w ewMtnt»
verraat door «w ar«*p fue1ét«n bvhörend» tot a* ergantaa-
t1t* OP '8ft, Jtotida National Da«>krat«n (Dolt* l and) «n
Voorpost (BalóH); ' • ' . .
- h«t ultdalan van «on verklaring waarin ondarvtaanda
örQAn.taatlaa .:jttk andara nanaan an oraanlaatiaa. uit.. ZUtd.
L-inburfl kantóaar nakan dat tU iMlorad«. pboa-an t«lauraa»t*1d
x^n dat da .faaclatan toch hataban kuncian rondl.opan ar» Mtnaan
bang makan. Er .moét aan duidelijk at oraal komen vanuit d»
b*vo1ktnfl an van da autoritaltan uit da órananulo WRArntt
wafdt aaniaaaavan dat waakzaamha-id an b«ra-idha1d tet nat
tawmnouda* van faJacHatan aan noodzaak U.

warwaahten MM aavaattafftfl vmh «ntvangai v«n daxa
aankondiging, zodat ook sakafi m.b.t. op«nb«r« ora> (iwt. da

an tafnaanto) 1n góéd ovaHea goraig l̂d kunnan wordan.

^pnntifltiitfntft

MkiKn.-/ ft

i flAi - J7^aftQl o^.y. ABBH
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Heerlen , U OaoeÉber 1995

{W. _
J ." '6HeM» burgeneBBter

Zoele veel •eheen in' de ragio 2uId-Umburti zijn wij ontvtaid en verontwaardigd over het
fait , dèt de faeoiatieeha CP -'M in Vaala heeft afctla kuhnan voereh.Dit vooral , omdat
de CP '86 aan tetrciworganitatJU ia , die xioh bazig houdt met geweldpleging an. intiold»
tia van andere groepen in de eananleving an dia da reefitan van manetn die andera zijn en .
danken in deze oaaanleving , al dan niat nat geweld , wil oitnemen.

Oa :CP '86 heeft afgelopen zaterdag in ca. 20 ninuten ruinjachoote de tijd- gehad on hun
laugent be propageren en nanaen te. intinidetamVeal nanaan in da «agio «n vooral in Uw
aigm gm«énte zijn hier ontzettend verontwaardigd over.DaBrtm hebban den mahian het
gevoel , dat ze hun atem ela een'protaat «meten laten heren tegen de praktijken van de
CP 'BS en aanverwanten; . .

Hierbij wil ik via deze brief het recht bij U aanvragen r om. op zaterdag 16.dece«ber .
een daMnttntia tegen rpoia*»' , faaciww en reohtaextranltne te houden in Vaala.Oeze
denonattBti» zal gaorganieeard worden door da Hnrkün
Heerlen en da Internationale SocUliattn «ftfeling Het

•plagen «h *ac uit
Heerlen.Wë zullen, hiarbij natuurlijk

zo veel mogelijk.andere organiaatiea en individuen proberen over te heien on onze depon-
etratie te ondarateunani . ; , . . .
Tevens willen we U vragen hiarbij persoonlijk ale gaatspreker te fungeren.Op deze manier
kunt U dan Uw eigen verontwaardiging over hetgeen .wat gebeurd ia l*ten blijken en de
bewoner» van Uw eigen gemeente en uit de regio een Iwrt onder de riant- ateken.

Alnoawal wij natuurlijk op een zo groot Mogelijke opkomat hopen , dankan we , dat we.op.
zo'n korte terniijn blij moetan zijn. met «en opknait van zo'n .150 nanaan. naxinaal.Toch is
,h»t be)<mnrijk dn dënon*tTtt*e w? .anel innerlijk t» howfen , o» zo do burgfiC oj> het 'gavaor
van axtraam-raoht* te attenderen » omdat'da gabeurtenieaen van afgelopen waakend nu nog
ven in het gahaugan liggen. • .

Hij hopen op Uw ondarateuning , bij voorbaat onze denk ,


