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De Kring Gelderland van de NVP/CP'86 heeft ca. 40 leden.
Daarvan IB slechts een handjevol actief.
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Op 20 jyanuari '96 vergaderde de CP'86 in Hilversum.

Aan de/óiMe was terugblik en vooruitblik op acties.
Aanwerig waren 23 personen, waaronder:

Voor komende acties/demonstraties werd een aantalNsuggesties gedaan
die nader uitgewerkt moeten worden. (Slag bij WarXs, Herdenking
Heiligerlee, W. v Oranje-herdenking, AZC-buitenlanders).



Over de demo op 3 februari werd afgesproken dat de aanwezigheid
van getolereerd zal worden, dit in tegenstelling tot
die van . Overigens waren er een aantal personen,
waaronder de 2 en bekenden uit Amsterdam, die afhaken als komt.

verwacht 200 personen in Rotterdam waaronder
en

Er is sprake van een Pinksterkamp in de kampeerboerderij van
11 november . Over de alv in mei werd niets vernomen.

Van en werd vernomen dat de Intexjn?£
pagina's voor de NVP/CP'86 verzorgd.

In het staartje van de bijeenkomst werd tussen neus en lippen
medegedeeld dat een ieder geacht werd gedurende langere tijd geld
over te maken ter betaling van de advocaten, ,

en zegden onmiddellijk fl. 1000,-- de man toe.
Iedereen keek elkaar lichtelijk verbaasd aan. Reacties volgden
nauwelijks. Een paar dagen daarop volgde een brief
waarin e.e.a. nogmaals wordt aangekaart.
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CP'86 demonstratie op 24 februari 1996 te Zwolle.

Op zaterdag 24 februari 1996, vindt in Zwolle een demonstratie
plaats, georganiseerd door CP'i46 en de Centrum Democraten.
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In alle rust wordt vanaf circa 11.00 uur gedemonstreerd door
de CP-ers en CD-ers.
In totaal zijn circa 150 personen van de partij.
Wat opvalt is dat ook "gewone" burgers (meer
ouderen) zich bij de demonstrerenden aansluiten, wat bij de
rechtsgelieerde personen een vorm van erkenning teweeg brengt.
Uiteraard vallen er hier en daar een paar woorden, maar verder
verloopt alles heel rustig en ordelijk.
Extreem-rechts heeft zich die dag (uur) laten vergezellen door
een eigen ordedienst.

De demonstratie is na een uur, omstreeks 12.00 uur al ten
einde.



POlATIBKlB CD; ROTTERDAM-EXTREEM RECHTS-FUSIE

Pusiebesprekingen extreem-rechtse partijen CD en CP'86

ROTT1RDAM (ANP) - De extreem»rechtse partijen CD en HVP/CP'86 gaan
onderzoeken of ze kunnen komen tot een fusie. Dit zegt het
CD-Tweede Kamerlid H. Janmaat. Br zijn volgens Janmaat al enkele
voorzichtige contacten geweest, maar de feitelijke besprekingen
beginnen volgens hem volgende maand.

Als voorproef op een mogelijke fusie hebben vertegenwoordigers
van de twee partijen woensdag tijdens een gezamenlijke bijeenkomst
in Den Haag wel alvast besloten in de gemeenteraden meer te gaan
samenwerken. ,,Dit is een praktische samenwerking, met name bedoeld
voor situaties waarbij een gezamenlijk optreden van de CD en CP'86
de doorslag kan geven bij een stemming'1, zegt Janmaat.

De laatste maanden is er duidelijk sprake van een toenadering
tussen de twee extreem-rechtse partijen. Zo vroegen het Utrechtse
CD-raadslid M. de Regt en het Rotterdamse CP'86-raadslid M. Preling
in januari in Rotterdam samen een demonstratie aan en protesteerden
CD'ers en CP'86-leden begin februari samen in Dedemsvaart tegen de
tegenwerking die de CD ondervindt bij het zoeken van
vergaderruimte.

Preling bevestigt dat er is afgesproken intensiever te gaan
samenwerken. ,,Er zijn ook besprekingen over een fusie, maar we
hebben nog een lange weg te gaan. Br moeten nog veel hobbels
genomen worden.''

Janmaat is gematigd positief over de kansen van een samengaan
met CP'86. , ,De mogelijkheid is er. De mensen die tien jaar geleden
betrokken waren bij de splitsing van de centrum-rechtse stroming,
zijn bijna allemaal vertrokken."Van een letterlijke fusie kan
volgens Janmaat geen sprake zijn. ,,CP'86 ligt zwaar onder vuur van
justitie en die problemen willen we natuurlijk niet overnemen.1'

Mocht het tot een samengaan van de twee partijen komen, dan zal
dat nog dit jaar moeten gebeuren, stelt Janmaat. ,«Volgens jaar
gaan we alweer de kandidatenlijsten voor de
gemeenteraadsverkiezingen opstellen. Dan moet de fusie achter de
rug zijn, anders heeft het geen zin.''

Of de radicale vleugel van CP'86, met ondermeer het Rotterdamse
raadslid M. Freling, die door de Duitse justitie wordt verdacht van
betrokkenheid bij een extreem-rechtse terroristische organisatie,
ook welkom is bij de CD, valt volgens Janmaat nog te bezien. ,,Dat
ligt heel moeilijk. Dat hangt af van zijn opstelling bij de
besprekingen.''

Het is bekend dat een deel van de CD-leden niets voelt voor
samenwerking met de radicale vleugel van CP'86. J. de Keijne,
raadslid in Rotterdam en voorzitter van de Rotterdamse CD-afdeling,
is daar duidelijk over. ,,Ik zal in het hoofdbestuur zeker tegen
een fusie stemmen. Ik heb altijd al vraagtekens gezet bij mensen
als Preling en die houding is niet veranderd. Met zulke extreme
figuren zal ik nooit samenwerken.'1

De extreem-rechtsdeskundige J. van Donselaar, wetenschappelijk
onderzoeker bij de rijksuniversiteit in Leiden, is sceptisch over
de besprekingen. ,,Er zit nog veel oud zeer. Ik zie ook niet wat
het belang voor de CD-top is van een fusie. Het blijft toch een
samengaan van een relatief grote en een heel kleintje. Ik verwacht
ook niet dat de uitkomst van dit proces is, dat er een versterkte,
grote extreem-rechtse partij ontstaat. Aan de andere kant: er
gebeuren nu dingen die ik een jaar geleden nog niet voor mogelijk
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\d g e h o u d e n ? 1 " * "
De situatie in het extreem-rechtse kamp is volgens Van Donselaar

momenteel chaotisch. ,,Dat komt door twee ontwikkelingen. Aan de
ene kant ie het onderscheid met de gevestigde politieke partijen
vervaagd en dreigt een deel van de CD-kiezers over te stappen naar
de WD, en aan de andere kant heeft justitie het vervolgingsbeleid
aangescherpt. De partijen zouden zich moeten matigen, maar dat kan
niet wegens de concurrentie, maar radicaliseren is ook niet
mogelijk door de opstelling van justitie. Dat is het dilemma waar
de extreem-rechtse partijen nu mee zitten.11

151553 feb 96
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DWBO in Zwolle

Op 24/2 waren ongeveer 160/170 personen aanwezig in Zwolle
, waarbij de verhou-

ding CD-CP'86 ongeveer 2:1 was. Van genoemd totaal was onge-
veer 20% 'kaalhoofdig'.
De demo kende een ordelijk verloop, had over het algemeen een
vrij nette uitstraling. Twee incidenten: Een antifa, die de
'rechtse stoet' te fiets voorop ging, provoceerde met de tekst
'Holland blank' en het brengen van de Hitler-groet (in de pers
nota bene opgenomen als actie van rechts) en een aantal uit N-
Holland afkomstige CD'ers, dat werd achtervolgd door een groep
Turken en moest rennen om veilig in het gehuurde busje te
komen.
De man met de opvallende tatoeage in nek/op achterhoofd (foto-
in kranten) is het Rotterdamse deelraadslid van de CP'86, dat
in het recente VN-artikel ' " " ('Masterplan
van Janmaat'), opmerkt niets te voelen voor een fusie met de
CD.



DB-v«rgader ing
Op 4/3 verzamelde het volgende gezelschap zich voor de gebrui-
kelijke vergadering van het Dagelijkse Bestuur: Janmaat,

-Beleid t.a.v. samenwerking met CP'86. Janmaatmaakte duide-
lijk dat het doel was om de jongeren weg te halen bij de
CP'86. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat als de huidige



situatie niet veranderd de CP'86 niet zal schromen om de
jongeren in te zetten tegen de CD c.q. de CD van het politieke
toneel af te laten slaan (vergaderingen verstoren, persoonlij-
ke aanvallen). Janmaat, die zijn vrees onderstreepte door te
verwijzen naar het voorwoord van CP'86-voorman Ruitenberg (zie
bijlage), stelde dat de jongeren van de CP'86 het idee hebben
dat de CD de enige belemmering is voor de groei van hun par-
tij. . _

Janmaat maalcte verder duidelijk~~aat van ~"ë«r~icE€è̂ üsïë~""gïiïr
sprake kan zijn. Het gaat er volgens de CD-leider om dat goede
leden van de CP'86 op de juiste plaats in de CD worden 'inge-
schaald' . In dit verband noemde hij Ruitenberg een volstrekte
politieke onbenul. Deze had richting zijn achterban beweerd
dat bij een lijstverbinding iedere derde plaats voor de CP'86
zou zijn, terwijl Janmaat hoogstens een zesde of vijfde plaats
in gedachten had.

Janmaat stelde dat vast moest worden gehouden aan het al
eerder bepaalde tijdsschema (voor het zomerreces duidelijkheid
over eventuele lijstverbinding), de CD wil niet iedere keer de
CP'86 mee laten liften in de publiciteits-karavaan, hoe langer
het duurt, hoe bekender de CP'86 wordt en hoe groter de con-
currentie.
Tijdens het 'rondje' t.a.v. dit punt was de meest voorkomende
zinsnede "ik kan mij volledig aansluiten bij de vorige spre-



ker".

Op 8/3 vindt de eerstkomende bijeenkomst plaats van de fusie-
commissies van beide partijen; van de CP'86 is in ieder geval
Ruitenberg aanwezig.



waarmee wordt teruggekeerd naar
de oorspronkelijke "derde weg"-
ideologie waarmee Dr. Broekman
in 1980 de Centrumpartij
oprichtte;

* Solidarisme via de "Derde Weg"-
strategie
* Herstel van Heel-Nederland
* Volksinspraak in plaats van par-
tijen-dictatuur
* Behoud van etnisch en nationaal
karakter

Gedurende 1995 en begin 1996
wordt de ideologie uitgewerkt wat
in mei 1996 moet leiden tot een
nieuwe uitgave van het "Gele
Boekje", de grondslagen van de
"P '86. Vanaf 1994 heeft de CP '86
zich tevens beziggehouden met bet
oprichten van de onafhankelijke
nationalistische instellingen NVD
(Nationalistische
VeiligheidsDienst), ODIN
(Onderzoeks- Documentatie en
InformatieNetwerk) en SOS
(Studie, Opbouw en Strijd) een
scholingsinstituut dat het volksna-
tionalisme, dat door de NVP/CP
'86 het meest wordt uitgedragen,
door vorming wil verspreiden
onder de bevolking. S.O.S. geeft
brochures en een eigen nieuwsbrief
uit De eigen boekendienst ver-
koopt boeken die nationale-revolu-
tionaire en nationaal-konservatieve
ideologieën behandelen. Ook de
moderne communicatiemiddelen
ontsnappen niet aan ons oog. Sinds
ind 1995 heeft de NVP/CP '86

haar eigen pagina op het wereld-
wijde computernetwerk Internet

DE TOEKOMST

Ondanks de rooskleurige vooruit-
zichten moeten we niet vergeten
dat de partij verwikkeld is in een
juridisch gevecht op leven en dood.
Wij hebben het volle vertrouwen
dat we als overwinnaars te voor-
schijn komen, maar de staat zal
zich door niets of niemand laten
weerhouden zijn malafide praktij-
ken uit te oefenen. We moeten
steeds bedacht zijn op provocaties,
van buiten maar ook van binnen de
beweging.

(vervolg op blz. 7, kolom 3)

VAN DE VOORZITTER

Gewaardeerde partijgenoten.

Inmiddels
hebben de
nodige
nieuwjaarsre-|
cepties
plaatsgevon-
den, maar
diegene die
ik nog niet
persoonlijk
heb ontmoet zou ik nog een
vruchtbaar en gezond 19% willen
toewensen.
Dat het afgelopen jaar een zeer
bewogen jaar is geweest hoef ik u
niet te onthouden. Demonstraties
en processen zijn met enige regel-
maat de revue gepasseerd. UW
steun in die strijd heeft ons als
bestuur gesterkt ons in te blijven
zetten voor de enige nationalisti-
sche partij. En wij kijken vol
goede moed naar het jaar 1996 en
hopen er met u het beste van te
maken. Daar hebben wij uiteraard
uw steun weer bij nodig.
Zowel een gezonde financiële
basis als het positief overbrengen
van onze boodschap is van groot
belang. Dat er nog altijd een goede
voedingsbodem is voor onze partij,
mag blijken uit het feit dat men
nog steeds niet het vertrouwen
heeft in die partijen die onze stand-
punten hebben gebruikt in hun ver-
kiezingspropaganda. .Daarom zal
dit jaar in beteken staan van
oppositie tegen eérrtéaer die ons in
net verleden in de weg heeft

Meer dan ooit zijn wij op de goede
weg om een basis te vormen voor
de komende aanval op een zetel in
de Tweede Kamer. Alleen wij helt.

Jdaar voor. Eindelijk de beloning
voor allêTwat wij met zijn allen
gedaan in het belang van ons volk.
Verloochen uw afkomst niet! Wees
trots Nederlander te zijn! Wij ver-
trouwen op U! ü

v/

Henk Ruitenberg

EN M
"NEDERLAND IS ZIEK"

Met deze uitspraak gooide voor
malig premier Ruud Lubbers en
jaren geleden de knuppel in het
hoenderhok. Pers, politiek en pi
lement reageerden getergd,
Lubbers was toen tenslotte al ru
acht jaar 's lands eerste bestuurd
dus wie had die ziekte veroor-
zaakt?
Lubbers mocht zijn karwei niet
meer afmaken, en zijn kroonprü
bleek Kok te heten en geen
Brinkman. Het paarse kabinet
Kok-Van Mierlo-Dijkstal (oftew
Lubbers IV) heeft de christen-
democraten zo ondertussen over
troffen in het nemen van impopi
laire maatregelen. Het laatste
staaltje afbraakpolitiek betreft d
afschaffing van de "Ziektewet".
Zoals bij het "dualisme'kabinet
vaker is gebleken waren de woe.'
reacties van de PvdA slechts
schone schijn. Staatssecretaris
Linschoten beloofde de PvdA-
senatoren nog wat nietszeggend)
eventuele, bonussen indien bedr
ven veel langdurig zieken en
gehandicapten aannamen, maar
verzet van de sociaal-democrate
bleek even symbolisch als het
woord "Arbeid" in de partijnaan
De Partij van de Afbraak heeft
haar statuut verruild voor een



rizet en ME

Geen herdenking
wel demonstratie
LEERDAM - Burgemeester M. van Veelom
geeft geen toestemming aan dn Centrumde-
mocraten en CP'86 om op zaterdag 30 maart
oen hentankingslrijeankontBt te houden in
Kodichem. Dé burgemeester staat (onder
strenge voorschriften) wel toe dat /xs van
12.00 tot 13.(K) uur oen demonstratie houden
op hel Dr. Heilinghpfeln. Dit heeft Van Voelen
vanmorgen vla een persbericht bekend ge-
maakt.

Begin de/.o timnud ontving de burgomoenlor üon bri«f
van do ('.entrumdomocraten «n CP'XO waarin werd
aangekondigd dal het 'ComiLrt SlachlolTnrtl Koditthwn'
een herdenkingflbijeonkoniRl wil houden ii> Kedi-
rhnm. liet o.nmitó wil een krans loggen fn Hiermee de
brand herdenken, die tien Jaar geleden, op 20 maart,
uitbrak In hotel Cosmopolllo. pp die dag was er in
Kediehcm oen bijeenkomst van d« Centrumpartij en
He t^ntnim-Democralen (CD). De Cl), oor» auplilting
van de Centrumpartij, zou mngeHjk voraoend worden
wi-.l de O.ninimparlij. H«m legcnd«monstriUie liop
dusdanig uil do hand. dal met Stenen en brandbom-
men werd j?cg<K)kl en het hotel o/brandde.
In 1989 heeft extruem-rechls ook «ü een herden-
kiiiKsbyoonkomst willen houden in Kndic.hem. Do
locnmalige l)urK«tn*ostr.r l). Corpora*! htwfX daar
geen toestemming voor vorMtend. op grom) van de In
verwachten verstoring van de oponbwe orde.

Q)-voorman J. Janmaat ginjj logen
de biwllssinK in beroep, maar
meest uiteindelijk zlln poging op-
geven. De herdenking ging niet
d(K>r.

Durgemenstcr M. van Venlen (H van

mening dat een herdenkingsbij-
eenkomst in Kedlrhem Ui grote
emumquentieit xal hebben voor 4e
openbare orde nn veiligheid in Ke-
dlchem. ICen demomtratle op bul
Dr. lloilingliplftin moet, onder
strenge vooraehriften. volgens hem

m Janmaat tilden» (te bewust» brand bij Hotel Cosmopollto In 1986. £x
troem-rochts krijgt 0mm toestemming om op *«l«rtf»0 30 m»«rt in Kfdi-
chtm d* btanö t» herdenken. Wel map irmn denmntttttmn op het Dr.
Reilinghptmin. (archieffoto Jos Walthccr).

WA) in de h mul Ie tuinden xljn. /o-
wol np vrijdag 2') nts op xaterdng
30 maart is er verhoogde politie-
inxel en ook de Mobiele Henhnid
/uJ op beidn dagen wauwnxix y-ijo
in Kedinhem o» Ixierdam om mit-
gelijke onlnvorslorlngnn tn vtMirkci-
men.
In de verklaring aan dn pers ver-
wljit Van Veolen naar do f(rond-
rechten die 'deel uitmaken van de
baAfo van d« NcddHamlue demo-
rratle. liet recht van vr^o mc-
nlngfiultlng en het recht om te de-
monstreren horen daartoe, De/,e
reenten rJjn nader uitgewerkt In de

Wol
IWOM). lllorltl Htll.1t ominr nmlt>rr
Jnl de liur<(ein(;isli:r slcrliLs hij ho-
ge iitt/ondoring, als de np<>iil>Hr<!
ordn n)i vollighnid n ir. l gegartlll-
drcrd kunnn worden. e<ni nrgnni-
luille kan bnlc.ltini vu» iht/j; grond-
reelimn gebruik tn maken.'

In middel» wordt door
d<; gnirporingen in lienrdam «•'"
t(!j{wHl<!iinHiHtntti(: voorbereid.
Ook het Regionaal (jintnun Hul-
len landors In Dordrecht h««n.
plannnn vmir i>et> legendrmoiiNtrn-
tlo.



'HERDENKING' KEDICHEM VERBODEN

Burgemeester geeft fiat
d *« A ... fJLmm ÉmJLiSemonsiran
I.KKKIMM -- Bw|«iamKter Vu VeekM nu I«V«M

óp SQ m»wf ta l-oenten. Wet «•Wad* nm Vcdciidc
•btnlenkiiiiphiicciikontl' ht Ktdichtm, «r fccxtre*» recht-

chaT tin har «tWe» U hentoikai. Uk trotei» ttpa èe
flCIMMKuMft Wl »}?(|mr̂ taHwT'P»7iiCl Ol LuMlVeHal ReJeyvMB IKfClv-

De C«iilriinicfcmücralcn (Cl» reuen herdenken die tlon JUT
e» <.'l"M. voor de demorKr». geleden IUMCA tetemtandera
lir vrrciiitil In het fiwiiic en leden vnn eilrcem-noht*
KWhloiTen KedMwnV. «tillen uitbraken tijdens een vcrgadc.
on .V) maan ov 1 MW uur van- rm« in hotel ConnopnUb in
af het aatlnnin Lccidiunnaar Kcdlchem. Daarbij werd bet
hel iMmrRtilinghpIcin lopen hotel geheel in de at fclefd. De
nm ilaur te demonilrcrcn. Ook «euelarcMe VM CD-voornwio
de herdenking van d« nfan K. Janmaat. W. Schuurman
lic» jaar gelden in Kcdwhem verloor daarb$ een b»»», toen
«Wl "p het pkin voor het rij uit het brandende botd
mudhuit gehouden, orndu «en tprong. Mochten de demon-
hrjeenkomit in KediLhcm U «muiten rieh op JO maart al*
vcrtHiden duur Van Veekn. nog naar Kexuchem begeren.
Op hiiiui van «ftpruken nel de dan grijpt de poNtfe in
vrfiinitttoren en de poüitc »f- Over het tebruik van OM go-
iclopcnwcck. iidcburgomoe»- luUrinmniiliB op het lUdhuV
ler v«n oordeel dat de oponba- pjeia wordt nol ondtrhanddd.
re orüe kan worden gehand- De CO reept ook ksdcn van de
hnnfd in leerdam. naarMj ver- cxtreem-nchlie Vofluuaie uk
w<|ft Van Voelen naar lid recht Dullibind op en het Frame
van vrije meninjuuiiinii en hel
recht on tv Jomonxircrcn.
Voor de Iwrjenkin» In Kcui-
chom «hltr. heeft de burge-
nKetter van Leerdam
olroom -rochu een hak toe ge-
rwqwn, l.)c verkccroliuatk la
hel dor» Kedlchem en mnjic.
lijkc andere coraeqiwnlioi VAUT
de opeobnrc cmle en veiligheid
die met ihDn herdenking ge-
murd kunnen a*an. hebben de
purjjff ut c 1 1 f f doen RdwHon
oen totneinffliiig te geven. Zo
El Je Umcdijk in Kcdlehem
rnpeiluk »r te aehermen, waar-
jvHjo tw k*iü op icHcn froot
/nu rijn, D*arna*fl Kouden po-
lMi«ii«>'« en amhulanecf door
de «nwlle wegen niet onmid-
dellijk Ier plwM kunnen ztjfl
in geval ran «a«»rdeli|kheden.
Extn polithi
Towel op 2V ahi op !Vu maart
worden rr ealf«
pnl!lie-«icnlcn en MITcr» i«-
gcnü hl Kedichem en Ucrünin,
Agenten In het potttrsltaHrt
Ilecrenwaard mogen op M
muan gocn verlolaaami urme-
men. De verlofdagen jdin infc-
trokken, xodal «genten kunnen
worde* ingtwul vcvr het hand-
havun van de JeinoiKlratlc bi
l«rd»m
Afgelopen vrijdag beeft Van
Vcelcn afcpf aken gcnwukl over
ilc ucmonMTalie met mliiie ea
demoneinuiten. Verwacht
wordt üai tunen de WO en 600
ilouiHMtranlen r.ulkm «hee-
dnen. Fxireern-rcoliU kHjgi
preciet een uur de lijd voor Je
dcmonftralrg tn toérdimt. De
route \t atrikt vaitfckftd.
Do dernorolrtnipt hebben
«flnpkimdigd een eigen orde-
dicml «n oc heen te brengen,
rïcnmiial «Kiiaeknmen op het
plein voor nd utadhuii zullen
de exlraeiu-rachtie partijen, het
((pnicvii t chdl tiu f CCH pdKpü
«anhiedcn. Volgen* CD-er C'.
Rietveld Ml ook daar de
kranrtsïtmg phuiuviaden. die
eerder m Kcwhcm m« ge-
pland. '
i liermee wil entrtem- recht» de

e CD/CP'86
Front Nalioml. "0>n k pi«-
teHeren legen de Wrreui wn de
linkw füKJïrtciV. »klu« CO-cr
RieiveU.

O-tr«4cn
Hel Regionwl Clcnlrum Bui-
tenlanden Dordrecht heeft
Van Veelcn in ixn hrier 'ten
Alerkiitc ontEaucn locftcmmmji
K verlenen aan de demvoMM-
tie van de CD en CPKn. Vol-
gen» het organiullccvmiie Mul
henaal uil de Uwdumic im-
migranumvereAitiiiten, het
Regloii«tiK.tiiuum Buitenlan-
den. AmneHy Imernallomil
Leerdam. SUcatkü Werk en
WcMjn Leerdam. De $u«nkur
CR CCQ fTUVp 9/Otl ftfACp MO~
Ivkw jonantn) bitten Je leu-
xijn cit lifwrcckkOfBn vsn OCTOCTV
dcmomtratlei In Nederland
van extreem- ravhli bedreigend
en diKriininervnd. Ouiir^j ver*
wijn ha ürjinbuillccomite
na*r om demonstratie vw>
e>lr«ern-rediU la Zwolle, die
op 24 februari wordt genon-
den. Die dcmormnuie verliep
zonder rellen, maar leidde wel
tot veel kritiek. Oe hurgemecs-

ler v^n Mkkiclhorg heen een
imngekoAilifitk dcmonRlmtle
mn «xtrctm- rcehK in het oen-
irniM van MidddMirg (cvtn-
cennup .M) maart) verm<den ui'
ancM voor wumvdclijkhortcn
TtcemnnifeMatic
Met organiiittievorni|4 hcefi
tliiafiun een verdoek in Kodicnd
VIH» een Icgcnmanifettaili;.
eveneens op het Kmlhuiwkin.
(Iel comité heeft inmidcicl» l«n
Leerdam» organnatk> aanes-
sthroven en gevraagd <>m «tcuu
Ie betvigen. K. ftagci van kct
comili « teleiui£xlel<l o«cr het
holuit run dedeniiHittiauc van
Mlrccm-reehl» groen licht te
teven. 'Ik heb er geen woorden
voor". «ldu> Bigei- VO!K«IV
heni In de tfenionKiniii« ccn •
dieptepunt in ik gfoeicflde in- ,
legraiic in Leerdam. Illj bcna- :
drukt dat de pptamlo mnnife»-
latic vun de tegenhanger» voor-
al vreedismiri nmy\n «n
geen grimmig kam k lei »l ver-
tonen. Nlig piet hekend ix af
Van Veulen looleavning vunr
dr Icgenirumiroiiniie hrên fa-

l RictveU Ml Mk daar de l
l Irnmkmiirui nllnltvilHtm rilr l
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Kedichêm verboden
KEDICHÊM —De
mocrtten «n'ide CenöNmt Partij ~* ib 'Leerdam, waar CD! en
'86 mogen op 30 jWart'Been.. 5CP'86.eeri demon«tratieve mars
\M*A&?Ilrirtn«h<j«* nlnBlyy> < rfiflc.*' ^fulen houden, verwacht Van
den in Kedichêm. Bürjehieestar ^Veelen minder problemen met
M. van Veelen vatt*£Rtóatt!r*liK 'openbare orde. De burg*

' " • • ' . ¥ . _ • . • » . . • . F . •
waar' hét Ungfedorp Örufcr
heeft Óé bfteaünn^

• Wd beeft hij toesim

ftaat die betoéMg.dari
pp basis v»n de in dé
tt verankerde vrijheid

. T , . menlngsuitlrig. „Ik ben'*•
zelfde dag in Leerdam:. -Kvf" •T-"'!-<gÖi 'dé verhalen van deze partij,

''' .maar ik ben voor de gronorech-
Volgeni Van .Veelen komVn'*''te«j' öaar. moeten w« niet'aan

veiligheid en openbare orde in*'peuteren." Van Veelen is ook ge-
Kedichem {n gevaar vanwéBe de , negen toectemmlng te geven
verkeeruinuoe in hrf 'doiff *<tti'M vóór een tegendemonitratie.
ilechta via de imalle llttgëaflk1^' '
goed bereikbaar i*. Ook vreettHi) •
voor onrust onder de betwn'"

'Om te voorkomefa di't'ef

Kedichêm óp 29 efi''^ mal^

pagina 9
op de MM btj
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Politiemacht
op been bij
demonstratie
KEDICHEM — De aanwezigheid van veel politieagenten
en ME'en in Leerdam moet garant slaan voor de handha-
ving van de openbare orde tijdens de demonstratie van de
CD en CP'86 Hoeveel politie op de been zal zijn, is nog
niet bekend. Wel zijn inmiddels alle politie-verloven in de
oostelijke Alblatserwaard en de Vijfheerenlanden ingetrok-
ken.

..: VERVOLG VAN PAGINA 1 >

De naar verwachting twee- tot
driehonderd extreem-rechtse be-
togers, onder wie de top van bei-
de partijen, tullen zich moeten
verzamelen bij het NS-statton
Leerdam. Afgeschermd door een
haag van «genten kunnen zij
naar her vlakbij gelegen Dr. Rei-
linghplein lopen. Na afloop v»n
de demonstratie escorteert de
.politie htm auto'a en busjes naar
de rijksweg.

Ook in Kedichem zal veel poll'
He aanwezig zijn. Op 29 en 30
maart zullen de toegangswegen
tot het dorp zijn afgegrendeld; al-
leen met een legitieme reden
mag men naar binnen.

Uit de hand
Tien jaar geleden - op 29

maart 1986 - kon In Kedichem
een treffen tussen leden van CD
en CP, die tn hotel Cosmopollte
fusiebesprekingen voerden, en
ruim honderd actievoerders uit
de hand lopen omdat er maar
twee agenten ter plekke waren.
Het hotel werd in brand gesto-
ken en het huidige CD-Kamerlid
mevrouw W. Schuurman verloor
haar been nadat zij uit het bran-
dende hotel sprong en In gebro-
ken glas terecht kwam.

Met de herdenking, inclusief
kranslegglng, en de demonstra-
tie wilde extreem- rechts deze
'Slag bif Kedichem' herdenken.

CD-kamcrlid H. Janmaat
noemt de redenen van Van Vee-
len om de herdenking In Kedi-
chem te verbieden drogredenen.
„Ze zijn niet al te sterk. Bij ons
leeft het idee dat de overheid
haar falen van destijds wil ver-
hullen." Volgen* Janmaat tal de
CD zkh echter wel aan het ver-
„Ze zijn niet al te sterk. Bij ons
i—a v.» u., j., i » • i

bod houden. Partijgenoot M.H.
de Regt, organisator van de her-
denking en de demonstratie, kan
Zich echter voorstellen dat indiv-
ducle leden van de CD of CP'86
toch een poging zullen wagen in
Kedichem te komen.

Diverse groeperingen hebben,
direct na het beleend worden van
het besluit van Van Veelen, be-
sloten een gezamenlijke tegen-
demonstratie te organiseren, die
's middags zal plaatsvinden na-
dat de leden van CD en CP'86 uit
Leerdam zijn vertrokken. Zo'n
160 organisaties ztjn inmiddels
uitgenodigd om mee te doen. De
burgemeester zal vrijwel zeker
toestemming verlenen.

„In Zwolle is vorige maand
gebleken dat een demonstratie
en een legendemonstratie, mits
goed uit elkaar gehouden, geen
ordeverstoringen hoeven op te
leveren."
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u Gesprekken tussen CD en NVP/CP'86

-Op 8/3 sprak het DB/CD (Janmaat,

) met het DB/CP'86 (
) in het van der Valk-

motel 'Bijhorst' te Wassenaar.
Janmaat zette (als eerste) uiteen wat het standpunt van de CD
was. In zijn optiek diende het 'fusie'-proces voortvarend ter
hand te worden genomen, zodat voor de zomer duidelijkheid
bestond. Van een echte fusie kon volgens Janmaat geen sprake
zijn vanwege juridische consequenties, waarbij hij verwees
naar de mogelijkheid van een verbod van de CP'86. Hij achtte
het raadzaam om gezamenlijke vergaderingen te organiseren op
HB- en kring-niveau, zodat CP'ers gekozen konden worden in
deze partij-organen. Janmaat memoreerde dat de CD een fusie-
commissie had ingesteld (bestaande uit , .,

en ), nam aan dat ook de CP'86 een dergelijke
commissie zou formeren en meende dat deze twee commissies het
proces van het opgaan van de CP'86 in de CD zouden dienen te
begeleiden. Om de leden van beide partijen volledig en eendui-
dig te kunnen informeren over het 'fusie'-proces, zou er
volgens Janmaat een gezamenlijk blad moeten worden samenge-
steld (in beginsel eenmalig).

liet blijken het in beginsel eens te zijn met het
uitgangspunt en de door Janmaat geschetste invulling, maar
meende dat het proces van het opgaan van de CP'86 in de CD
langere tijd in beslag zou dienen te nemen. Hierin werd hij
ondersteund door , die aangaf eerder aan twee jaar te
denken. Deze werd onmiddellijk op zijn nummer gezet door Jan-
maat ("bent u en onbenul of zo", een favoriete uitdrukking van
de CD-voorzitter), die nogmaals benadrukte dat er snel gehan-
deld diende te worden, zodat de CP(-leden) de komende ander-



half jaar kan(/kunnen) groeien binnen de CD, vertrouwen kunnen
opbouwen me het oog op de TK-verkiezingen in 1998. In dat
kader zou volgens Janmaat ' op 3/4 tijdens de tv-
uitzending van de CD een intentie-verklaring moeten voorlezen,
waarin wordt aangegeven dat de CP'86 op zal gaan in de CD;
vervolgens kon dan half april een gezamenlijke HB-vergadering
belegd worden, waarna het besluit tot 'fusie' kon worden
bekrachtigd. Van de CP'86-zijde werd met name door ,

en - zat erbij met een gezicht van 'wat
doe ik hier eigenlijk' en zei geen woord- aangegeven dat men
eerst de kat een beetje uit de boom wilde kijken en eerst
gezamenlijk actie op straat wilde voeren en een gezamenlijke
lijst voor Brabant wilde opzetten. De CP'86-delegatie maakte
duidelijk dat het opgaan in de CD moeilijk lag binnen haar
gelederen en dat het HB (en het ledencongres) zich daar eerst
over diende uit te spreken, "wij hebben maar weinig zeggen-
schap en kunnen zo worden weg gestemd" (hierop reageerde
Janmaat met de opmerking dat het binnen de CD zo is dat wan-
neer het congres het niet eens is met een DB-besluit, het
congres dan weg is en niet andersom...). Met name hield
vast aan het op de lange baan schuiven en dan tussentijds
gezamenlijke lijsten in de Brabantse verkiezingen. Janmaat,
die nogal vaag deed over deze lijsten (het CD-gehoor begreep
dat het zou gaan om CD-lijsten, waar CP'ers tussen geschoven
konden worden/zie ook onder), legde dit terzijde en zette de
CP'86-delegatie onder druk om de eerstkomende HB-vergadering
(gepland voor eind maart) naar voren te halen (16/3 geprikt)
en eea daar te bespreken.
De sfeer was over het algemeen genomen redelijk ontspannen,
met af en toe kleine spanningen. Zo merkte ~ op een
gegeven moment tegen Ruter op "wilt u soms geen fusie, vroeger
heeft u ons ook al in de maling genomen". Daarnaast viel op
dat tot twee keer toe om een schorsing vroeg, zeer
waarschijnlijk om de in zijn ogen te toegeeflijke
tot de orde te roepen. Het optreden van een aantal CD-verte-
genwoordigers maakte een weinig professionele indruk,
had een aantal minder intelligente opmerkingen, waardoor
Janmaat geïrriteerd raakte (en b.v. het item van de gezamen-
lijke lijsten voor meerder uitleg vatbaar was) en
opende de vergadering met bakerpraatjes over haar kat en over
het feit dat zij zo goed met kon opschieten, omdat
"hij zo'n lieve jongen is" (dit soort zaken leverde weer
blikken van verstandhouding op tussen en ).
De afspraak werd dus gemaakt, dat de door Janmaat naar voren
gebrachte uitgangspunten door het DB/CP'86 aan het HB worden
voorgelegd en dat daarover op 18/3 door de resp. fusiecommis-
sies verder wordt gesproken.
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RID nr: 4/4/960328

Fusiebespreking CD en CP'86.

v Op f6 maart 1996, zijn er in het Rhijnhotel te Arnhem binnen de CP'86 fusiebesprekin-
gen geweest. Er is een samenwerkings protocol opgesteld , met daarin een
aantal opties.
Er werd gestemd over drie opties, waarbij optie I voor alle aanwezigen het meest haalbare;,
was.
De voorzitter van de CP'86, stemde echter als enige voor optie 3.
Aanwezig waren:
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HB-vergadering van de WfP'CP'86 op 3 maart 1996 (10.15 - 13.00 uur)

1. . Aanwezig waren:

2. Er is een uitnodiging gekomen van de Nationalistische
Studentenvereniging voor een demonstratie in Leuven.

meldt dat waarschijnlijk denkt als
enige een uitnodiging te hebben. Overigens is er tweespalt
binnen het Nederlands Blok. wil een nieuw bestuur.



terwijl de rest een a.l.v. wil. is uit het
NB gegooid.

3. Besprekingen CP'86 - CD
gaat uitvoerig in op de toekomst. De situatie van

de CP'86 noemt hij in dit kader wankel. Bij nieuwe verkiezingen is
het maar zeer de vraag of financiën en benodigde handtekeningen
verzameld kunnen worden.

I, en sputteren hierbij
als enige wat tegen. Volgens is de CP'86 aangewezen op de
CD, hij doet uitvoerig verslag van de bijeenkomst op 15 februari in
ruimte van de Tweede Kamer. Aanwezig waren daar een stuk of 70
personen van de CD tijdens een zogenaamde Goal-bijeenkomst (HB en
gekozenen). Een CP'86 delegatie waar o.a. ,
en deel uitmaakten, was door Hans JANMAAT
uitgenodigd buiten medeweten van de aanwezigen. De komst van de
CP-ers en hun positionering vlak bij JANMAAT - Waarbij CD-ers naar
achteren moesten verkassen- ontlokte dan ook veel rumoer en een
aantal CD-ers verliet de zaal. Ken deel kwam later weer terug.

maakte geen gebruik van het aanbod van JANMAAT om de vergadering
voor te zitten. De toespraken van de CP-ers ontlokten veel applaus

<—\n de aanwezigen.
JANMAAT vertelde dat de CD meer de straat op moet en harder moet
gaan optreden, bij de CP'86 is op dit terrein veel
talent en know how aanwezig. Volgens zette JANMAAT tijdens
de bijeenkomst openlijk CD-ers te kakken, hetgeen door iedereen
werd geslikt. constateerde dat er in het HB van de CD veel
domme figuren zitten. CP'86-leden komen gemiddeld ook netter over
dan CD-leden. JANMAAT heeft tegenover ook zijn ongenoegen over
de kwaliteit van zijn eigen mensen geuit. ' kan het
niet, is op zijn retour en is zijn
koffiejuffrouw'. Volgens JANMAAT hoeven de CP-ers niet bang te
zijn voor hun raadszetels. JANMAAT wil een deel van de
CD-zendtijd geven en CP-leden moeten automatisch CD-lid worden.
Het viel op dat behoorlijk positief oordeelde
over de besprekingen met de CD. Met name was erg
negatief en werd door terecht gewezen toen hij nogal
doordraafde.
Uiteindelijk werd besloten dat de besprekingen die tot nu
informeel waren geformaliseerd zullen worden. De CP'86-delegatie

t die op 8 maart met de CD gaat praten krijgt geen mandaat. Het
-•••* onderwerp moet als vast agendapunt opgevoerd worden voor de

HB-vergaderingen. Voor de CP'86 zullen deelnemen: ,
T

»» l 't l

en . Op 12 maart mag men
opbellen om het resultaat van 8 maart te horen.

4. Er is al een zaal voor de a.l.v. van de CP'86 op 18 mei (ngo).
5. Aan het gele boekje (ideologie) wordt gewerkt door

en ; »..
6. De demonstranten in Kedichem op 29 maart wordt ws verschoven

naar 30 maart. Dit om de demo in Middelburg de wind uit de zeilen
te nemen. De CP'86 schreef een brief aan de NPD met het verzoek
niet mee te doen aan de demo van op 30 maart.

7. Op 24-26 mei organiseert VOORPOST een kamp in Limburg op de
boerderij waar in november ook het partijfeest werd
georganiseerd.

riep iedereen op massaal in te schrijven.
8. Kring Utrecht organiseert elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur een

CP'86-avond in café Het Amsterdammertje in Amersfoort.
9. moet van . zijn werkkamer op het stadhuis

fatsoeneren (vlaggen weg). Vindt MF geen probleem.
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1. Aanwezig waren 20 personen, te weten:

het kader van de besprekingen tussen CD en CP'86 werden
kken uitgereikt (zie bijlagen). Het ene is een 6-punten

overzicht met de voorstellen van beide partijen, gemaakt door
Het andere is een stuk van die 3 opties aangeeft

voor de CP'86. wilde dat iedereen de stukken las en
vervolgens zijn mening gaf. Aldus geschiedde. Daarbij bleek dat
nagenoeg iedereen voor optie l koos.



Alleen (JANMAAT belazerd ons) en
(tegen de CD) zagen helemaal niets in samenwerking.

Ook zag het allemaal niet zo zitten, maar dat kwam waar
schijnlijk omdat hij, zoals hij tot tweemaal toe opmerkte, een plaat
voor z'n kop heeft. die notabene als laatste zijn mening
gaf koos geen eieren voor zijn geld doch bepleitte een ruimere
opstelling dan optie l toelaat.
Ook leek overigens wel verder te willen gaan dan
optie l, zonder dat overigens nadrukkelijk uit te spreken,
hield een lang pleidooi om vooral voorzichtig te zijn.
Na felle discussies onderbroken door korte pauzes (t.b.v. de
rookverslaafden) werd dus gekozen voor optie 1. Brabant moet
test-case worden, er komt een samenwerkingsvergadering op Kring- en
HB-niveau uitsluitend in relatie tot de samenwerking, er kan 1-malig
een gezamenlijk blad gemaakt worden (uit te voeren door ,
op kosten van de CD).
Er wordt toegewerkt naar samenwerking en lijstverbinding. In de
samenwerkingscommissie van de CP'86 zitten ,

, en , is reserve.
Op 18 maart komen de partijen weer bijeen in het Tweede Kamergebouw.
Op 19 maart mag gebeld worden voor het resultaat.
De gelden voor de juridische procedures worden ondergebracht in de
s4lpc (Stichting tot Steun aan en Toezicht op de Centrum Partij).

voert het beheer.
De demo in Leerdam zal zijn van 12.00 -13.00 uur.

stuurt nog bericht. Er wordt mogelijk in de toekomst
een taalgrensmars georganiseerd.



Samenwerkinqsintentie CD - NVP/CP '86

Inleiding:
De gesprekken tussen CD en NVP/CP'86 hebben inmiddels vorm gekregen als zijnde onderhandelingsgesprekken
inzake mogelijke verregaande samenwerking.
In alle te voeren onderhandelingen nemen deelnemers aan de onderhandelingen bepaalde posities en standpunten
in en zullen door overleg uiteindelijk bij elkaar en naar elkaar moeten groeien, Geven en nemen dus.
Op dit moment is de CD slechts de enige geweest die haar positie, standpunten en eisen heeft duidelijk gemaakt.
De NVP/CP '86 kan dit slechts na overleg en toestemming van haar HB. Waarmee duidelijk moet zijn dat op dit
moment slechts de intentie tot mogelijke samenwerking is afgegeven, zonder verder inhoudelijk toezeggingen te
doen.
Bij onderhandelingen nemen beide partijen in eerste instantie normaal gesproken harde posities in en worden harde
en hoge eisen gesteld aan de samenwerking met andere partij, zo ook in dit geval. De CD gaat uit van uiteindelijke
fusie van beide partijen onder naam CD. Maar Janmaat's woord is nog geen wet! Voor de NVP/CP'86 betekent dit:
gedegen, duidelijk en vooruitdenkend overleg, waarbij uiteindelijk een sterke positie mee bepaald moet worden.
Onderhandelingen zijn altijd zakelijk en dienen van verre van emotioneel te zijn.

Voorstellen CD: Krachtenbundeling van Centrumstroming, CD en NVP/CP '86, hetgeen
moet leiden tot vergroting van de mogelijkheden. Afzwaaiers zoals
Burgerpartij en Nederlands Blok zijn uitgesloten van samenwerking.
Gezamenlijke HB-vergadering (CD en NVP/CP '86).
Gezamenlijke Kringbestuursvergaderingen en daarbij uiteindelijk werken
naar één kringbestuur.
Gezamenlijke lijst voor de verkiezingen in Noord-Brabant CD/NVP/CP'86
1x een gezamenlijk nummer van bekte partijbladen: CD-Info en RN.
In Tv-uitzending CD, in April, krijgt Henk Ruitenberg het woord en maakt
melding van intentie tot verregaande samenwerking tussen CD en NVP/
CP'86.
Eindresultaat voor CD is: één partij onder naam CD.

Opties NVP/CP'86:

1.
NVP/CP'86 samen met CD op
lijst» CD/NVP/CP'86. waarmee
identiteit van beide groepen is
gewaarborgd en de
samenwerking en eenheid
duidelijk in lijstsamenstelling
naar voren komt.
Eigen ontwikkeling NVP/CP'86,
op zowel organisatorisch als
ideologisch kan en moet
gewoon doorgang vinden.
In deze optie is verdere
intensieve samenwerking
vereist, met name op gebied
van DB, HB, Kringbesturen, e.d.

2.
NVP/CP'86-kandidaten op CD-
lijst, terwijl NVP/CP'86 blijft
bestaan, zonder (onder
voorbehoud) aan verkiezingen
zelfstandig deel te nemen. Naar
buiten toe is er sprake van
samenwerking, doch de lijsten
vermelden slechts CD, in dit
geval.
NVP/CP'86 wordt hiermee
omgevormd tot beweging.
Ontwikkeling blijft zich vormen
op gebied van beweging.
DB, HB en kringbesturen
worden samengevoegd, danwei
opnieuw gekozen.

3.
NVP/CP'86 gaat na Noord-
Brabant verkiezingen op in CD
en houdt daarmee feitelijk op te
bestaan. Hiermee is sprake van
werkelijke fusie en wordt dus
naar buiten gebracht als
eenheidspartij onder naam CD.
Vorming van beweging is hierbij
wenselijk om richting te kunnen
geven aan ideologische en
organisatorische lijn.

Voor welke optie ook gekozen gaat worden, duidelijk moet zijn dat het huidige kaderteam van NVP/CP'86 bij
elkaar en loyaal aan elkaar dient te blijven. Bovendien moet duidelijk zijn dat de CD gesprekken aangaat
omdat duidelijk is dat wij een ontwikkeling doormaken die kan lekten tot nog meer publiciteit en groei. Wij
hebben met ons kader, onze activisten, onze ideologie en onze organisatie dus een zeer sterke
onderhandelingspositie en mogen dus best een harde positie innemen.
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1. lijstverbinding CD / CP'86
gemeenteraadsverkiezingen N-Brabant nov. '96

2. -gezamenlijke HB-vergadering
-gezamenlijke kringvergaderingen

3. instellen reguliere samenwerkingscommissies

4. uitgave gezamenlijk blad (CD-info / Rev. Nationalist)
(voorlopig eenmalig m. b. t. samenwerking)

5. HVP/CP '86 krijgt beschikking over zendtijd CD
(aankondiging intentie l partij in april)

6. Tweede Kamerverkiezingen Mei 1998
- l partij ( CD ) dient lijst in
- NVP/CP '86 gaat op in CD

VOORSTEL MVP/CP'86

1. lijstverbinding CD / CP'86
gemeenteraadsverkiezingen N-Brabant nov. '96

2. -gezamenlijke HB-vergadering
-gezamenlijke kringvergaderingen

3. instellen reguliere samenwerkingscommissies

4. uitgave gezamenlijk blad (CD-info / Rev. Nationalist)
(voorlopig eenmalig m.b.t. samenwerking)

5. NVP/CP '86 krijgt beschikking over zendtijd CD
(aankondiging intentie l partij in april)

6. Tweede Kamerverkiezingen Hei 1998
- lijstverbinding ( CD / CP'86 )
- NVP/CP '86 blijft bestaan

voorstellen zoals ze op 16 maart 1996 worden voorgelegd aan
het Hoofdbestuur van de Nationale Volkspartij/CP '86.

uiteindelijke goedkeuring wordt op 18 mei 1996 door het leden-
congres van de Nationale Volkspartij/CP '86 genomen.



RID nr.:17/176/1996

Op zaterdag 30 maart 1996 wordt

gereisd naar het plaatsje LEERDAM.
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Uiteindelijk arriveren zij bij het NS-station te Leerdam

Na verloop van tijd groeit de groep aan tot circa 40 personen
van CP'86 en circa 30 personen van CD.

Overige aanwezige bekenden zijn:
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Na te hebben verzameld, worden zij op een gegeven moment door
de politie begeleid naar het plein in Leerdam (centrum).
Dit plein wordt vervolgens hermetisch afgesloten.
Enkel zijn nu de CD-ers, de CP-ers en een heleboel journali-
sten te bespeuren.
Overige personen, "normale burgers", die zich eventueel zouden
willen aansluiten bij de CD-ers en CP-ers, kunnen onmogelijk
door het politiecordon heenkomen.

Die dag wordt duidelijk dat de leiding in handen is van
en

Uiteindelijk wordt door opgeroepen om te gaan demon-
streren, waarop de groep zich enigszins opstelt om een rondje
te gaan lopen.
E.e.a. is niet erg indrukwekkend te noemen, omdat ze enkel
mogen demonstreren onder het oog van politie en media.
Toch verliezen zij niet de moed en staan er tot slot een
aantal sprekers op, om na de demonstratie de eigen mensen en
de pers toe te spreken.
Personen die het woord nemen zijn:

JANMAAT;

en tot slot weer JANMAAT.

Van voornoemde "speeches" zijn video-opnamen gemaakt door o.a.
de politie.
Even ontstaat er enige commotie omdat , ondanks het
feit dat hij door is aangesproken om zich "netjes te
gedragen", toch een vlag wil voeren die afbeeldingen vertoont,
herleidbaar naar de WO-II.
Hoe dan ook, krijgt het voor elkaar om enige tijd zijn
vlag in het openbaar te tonen.

Tevens kan worden vermeld, dat door de CD-ers en CP-ers
gesignaleerd is dat er veel MOLUKKERS buiten het cordon van de
politie aanwezig zijn.
Echte incidenten hebben die dag niet plaatsgevonden.
Na te hebben gedemonstreerd en de speeches te hebben aange-
hoord, valt de groep uiteen,
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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 : 6935

Operatienaam :

Infonummer :

Teamnaam :

GAZO :

Rapporteur : 17/

Bijlagen :

Evaluatie bron

D2960529/276

te op 27 april 1996.
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Omstreeks 14.00
personen: ~* "̂  «u.aaag zijn o.a. aanwezig de bekende
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De hele middag staat in het teken van korte nietszeggende
acties om de politie op het verkeerde been te zetten.
Omtreeks 15.00 uur wordt een daadwerkelijke poging ondernomen
om met de totale groep, circa 40 personen, te lopen naar het
Zuiderpark-hotel.
Gevolgd door een busje ME

verschijnen zij op een gegeven moment toch bij het Zuïderpark-
hotel.
Omdat er op dat moment geen sprake is van een daadwerkelijke
demonstratie wordt door de politie niet opgetreden.
E.e.a. duurt tot het moment dat ter plaatse arriveert
en met nog een aantal andere onbekende personen wordt aange-
houden .

Opmerking verbinding:
Gezien het feit dat op een gegeven moment de groepsgrootte
toch meer dan 40 personen bedroeg en hier en daar toch kreten
te horen waren van: VOL IS VOL, -WEG MET ASIELZOEKERS,
BUITENLANDERS ERUIT, wordt op grond van een samenscholingsver-
bod, tegen de groep opgetreden.
Tot drie maal toe wordt opgeroepen om 'de lokatie' te verlaten
en zich te verwijderen.
Hieraan wordt geen gevolg gegeven, waarop de politie gaat
optreden.
Als één van de eersten wordt aangehouden, die op dat
moment een persverklaring wilde afleggen.
Naast hem zijn nog drie personen aangehouden die zich recalci-
trant gedroegen, en het gebod niet opvolgden.
Aangehouden personen zijn die middag:

Na de aanhoudings-aktie van de politie verdwenen de overige
belangstellenden/CP-ers, waarvan een aantal, onder wie:

Verder bleef het die dag rustig en zijn er geen bijzonderheden
danwei noemenswaardige zaken voorgevallen.

Einde opmerking.
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I M F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: ledencongres CP86 d.d. 18 mei 1996

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonuumer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368 88/96

: 2

: 8/Aa

Voor het ledencongres van de OP. d.d. 18 mei 1996 werd verza-
meld op de parkeerplaats Nieuwgiraaf aan de A-12 te Zevenaar.

werd iedereen opgevangen door mensen van de NVD,

Op de parkeerplaats werden routebschrijvingen uitgedeeld
waarna iedereen naar restaurant de Dassenburght werd

gebracht.
Daar hadden zich ongeveer 70 a 80 leden verzameld.



RID nr.:

Vervolg informatierapport

Welkomstwoord werd gehelen door de pi.w. voorzitter
Hij vertelde dat was opgestapt wegens gezondheids-
redenen. Over de feitelijke oorzaak werd door hen niet gerept.

Door de voorzitter werd vervolgens de resoluties doorgenomen,
zoals deze ook al binnen het DB waren behandeld. Door de leden
kon vervolgens gestemd worden waarna bleek dat men op dezelfde
lijn zat als het DB.

Inhoudelijk leverde de vergadering verder weinig op.



Help de MOSLIMS de wereld uit i

Te beginnen uit Nederland i

v



/- v

Mededeling van de organisatieleiding:
Met de burgemeester van de gemeente Leeidam hebben wij de volgende afspraken
gemaakt:
1} Het Is niet toegestaan voorwerpen die gejchikt zijn voor het aanwenden van
geweld met zich mee te voeren.
2) Het gelaat van de deelnemers mag niet zrn afgedekt door een bivakmuts, helm of
ander daarvoor geschikt middel.
3} Het meedragen of meevoeren van aanstootgevende vlaggen (met hakenkruizen
of soortgelijke runetekens} is niet toegestaan.

. 4) Het maken van discriminerende gebaren (hitlergroet) is ook niet toegestaan.
5) Discriminerende of beledigende uitlatingen mogen niet gescandeerd worden:
De volgende leuzen zijn de officreeJe leuzen van de demonstratie.

Geen geld voor links geweld!
Wij blijven trouw, aan rood, wit, blauw!
Antifa, moordenaars!
Vol is voli

(Alleen deze leuzen mogen gescandeerd worden)
Alle bevelen te geven door de ordedienst en de politie moeten stipt en onmiddellijk
worden opgevolgd. Oproerkraaiers worden door de ordedienst uit de demonstratie
verwijderd en aan de politfe overgeleverd. Wij wensen iedereen een prettige
demonstratie toe en hopen dat alles naar wens verloopt.

•

lf
i> .

:ê



Informatierapport

Onderwerp : CP'86 congres op 18-5-'96

Aan
4

-f ...

Aan

l. a

Operatienummer : D2OP/0560/96

Operatienaam :

Infonummer :

Teamnaam :

6AZO :

Ontmoetingsdatum : 23-5-'96

Rapporteur : D2O/

Bijlagen :

Evaluatie bron

Aanwezig waren ca 50 personen, waaronder 4 of 5 vrouwen en een paar
60-plussers. Het HB was zo ongeveer voltallig aanwezig.
De NVD zorgden voor de opvang op
de verzamellokatie en gaven daar de route naar de Dassenburcht.
(na brief van DB) en waren opvallend netjes geknipt. Evenals de
heenreis verliep ook het congres zelf zonder tumult. In het kort - de
agenda volgend:
1. Matte opening door
2. Toespraak : lichte groei ledental, ten tijde van 'samengaan'
met CD even een dip gehad.
3. De pen noemde geen cijfers, er is een positief saldo over boekjaar
'95 en de CP'86 gaat door in cassatie voor wat betreft het proces,
hebben goede hoop te winnen.
3a. De kascommissie heeft de kas in orde bevonden.
4. Voorstel nieuw DB - is akkoord - Alleen 7 personen uit Rotterdam
stak de hand niet op. was kennelijk bewust niet bij hem gaan
zitten wel maande hij zijn kameraden af en toe tot kalmte. De heren
hadden geen aandacht voor de toespraken en neigden af en toe krampjes
in de rechterarm te krijgen.
5. vroeg en antwoordde inzake de 3e weg strategie.



6. hield een toespraak die goed leek voorbereid, hij kwam
goed uit zijn woorden, zei geen radicale dingen.
7. Geen resolutie.
8. Over de 3 opties inzake samenwerking met de CD.
8a. Massaal werd voor optie l gekozen

en wilden als enigen geen enkele vorm van
samenwerking.
9. De toespraak van was een goedkope scheldpartij over
buitenlanders die te stom zijn om hier te werken etc.
10. Geconstateerd werd dat teksten en melodien van de Nationale
Liederen onvoldoende beheerst werden.
Diversen:

meende dat en wel naar de CP'86 mogen overstappen
mits zij zich akkoord verklaren met het beginselprogramma.
- Over werd aanvankelijk gezegd dat hij wegens medische
omstandigheden afwezig is, later werd gezegd dat zijn afwezigheid te
maken heeft met gang van zaken rond de besprekingen met de CD.
- Hoewel dit niet de bedoeling was, werd er in de pauzes wel bier
genuttigd zonder dat hiertegen werd opgetreden.

.J



Informatierapport

Onderwerp : fa'86 Kaderdag en HB-vergadering op l-6-'96

Aan
_ _ — __.. — 4

_ _ _ _ _ _ _ _ H

+ ___....__

*__ __ „ H

Aan
«_. __._ t

.._ — _ _ — _ _

h 4

Operatienununer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D20P/0560/96

02960614/256

: RID/

:

en D2O/;

1. Aanwezig waren:

2. Het omgaan met de media werd behandeld middels rollenspelen,
geleid door Over het algemeen werd dit als leuk, nuttig
en leerzaam ervaren. en deden het leuk, en

slecht. Over journalisten werd gezegd dat ze doorgaans
negatief publiceren over de CP'86 - vooral . Toch moet
de partij met hen in gesprek blijven. Verwijs altijd door naar
deskundigen in de partij als je zelf te weinig kennes hebt. In



principe mag ieder HB-lid de pers te woord staan. De CP'86 wil een
eigen partij zijn met veel deskundige leden.

3 Aansluitend volgde een korte HB-vergadering.

- Tijdens de volgende kaderdag op l september zal het thema zijn:
Hoe herken je BVD-ers.
- Op 12 of 13 juli organiseert een feest. Braai met
voetbaltoernooi (elftallen van de CP'86, Vlaams Blok Hechelen, Voorpost
Antwerpen en NPD).
- Pinksterkamp '97 zal in Nederland worden gehouden (door ).
In '96 namen 15 Nederlanders deel, waaronder met vrouw,

met zus en vriendin, , . Hen was enthousiast.
-Financien: noemde met naam en toenaam de stand van zaken rond de
betaling van de proceskosten door de HB-leden. De helft van het HB
betaalde te weinig, en van zelfs helemaal niets. Een
aantal betaalde meer ( , , , ) en

'""") slechts een enkeling betaalde precies voldoende. De puntjes moeten op
de i worden gezet, iedereen moet zijn deel bijdragen conform afspraak.
- Een fax van de CD aan de CP'86 werd behandeld. Daarin worden en

afgeschilderd als BVD-agenten. Bij navraag C ') werd
ontkend dat de brief afkomstig is van de CD, het zou om een links
spelletje gaan. Gebleken is dat binnen de CD niet de
CP'86-informatiemap is uitgedeeld aan de HB-leden. De CP'86 had er
voldoende aangeleverd. Afgesproken werd dat de CD het initiatief tot
contact zal opnemen.

zal de Kring Brabant opnieuw gaan opzetten.
was behoorlijk teleurgesteld toen zijn voorstel om een kader

weekend te organiseren werd verworpen omdat een paar mensen hiervoor
niets voelden.



Informatierapport

Onderwerp :

Aan

— — — — _ _ _ _

Aan

_ _ _ _ _ __•!

Operatienummer : D2OP/0560/96

Operatienaam :

Infonummer :

Teamnaam :

GAZO :

Ontmoetingsdatum :

Rapporteur :

Bijlagen :

Evaluatie bron

Ü29606U/266

Info 1: HB-vergadering tran de CP'86 op 05-05-1996.

1) Aanwezig waren;



2) Laatstgenoemde deelde het Kringblad van Noord uit
"De kop der veur"- vertelde daarin, dat hij alle
artikelen zelf schreef onder verschillende namen. Net
telefoonnummers van zijn broer. Hoofdmoot van de bijeenkomst was de
samenstelling van het DB. draait al sedert oktober mee
met , met de bedoeling het secretariaat over te nemen. Per
18 mei moet dit effectief gaan worden. Voorts heeft

het voorzitterschap neergelegd. Hij schreef dit
in een brief aan het DB, waarin hij tevens zegt zich nog te
zullen beraden over het voorzitterschap van de KRING en over het
gemeenteraadslidmaatschap. Overigens gaf in zijn brief geen
antwoord op de schriftelijke vragen van het DB en verder blijkt hij
voor iedereen onbereikbaar te zijn. Het voorstel van het DB om

als voorzitter en als vice-voorzitter te
benoemen werd met algemene stemmen overgenomen. De benoeming van
een nieuwe secretaris stuitte op enige problemen. en

werden verzocht de zaal te verlaten en vervolgens
werd de brief waarin zich kandidaat stelt voorgelezen.

3) voerde namens het DB het woord. Volgens hem was de
kandidaatstelling nam tegen de procedures omdat reeds de
herziening van het secretariaat was aangekondigd door het DB. De
discussie ging vervolgens over de procedure (en niet over personen),
waarbij en betoogden zich de eerdere
aankondiging te herinneren zodat zich nu niet kandidaat kan
stellen. Anderen konden zich dit niet herinneren

Op grond van de procedure stelden 8 personen zich op tegen de
kandidatuur van ;. en onthielden zich van
stemming en stemde voor. Als tegemoetkoming aan wil
het DB op termijn herzien of ze hem in het DB op kunnen nemen. Ook

opteert daarvoor. Op 7 mei vergadert het DB hierover. Na
terugkomst van en pruttelde laatstgenoemde eerst
wat, doch accepteerde tenslotte het genomen besluit. Hij vertelde
ook nog dat binnekort mogelijk overstapt van de CD naar de
CP'86. De mededeling veroorzaakte slechts lauwe reacties in het HB.

blijft na 18 mei nog de redactie van het blad verzorgen
en hij blijft de contacten
met het buitenland voor zijn rekening nemen.

4)

5) en gaan de 2e kamer verkiezingen voorbereiden.
Als eerste zullen ze inventariseren wie er op de lijst wil staan en
wie er handtekeningen gaan verzamelen.

6) Aktiviteiten/acties;
* Kring Amsterdam krijgt onvoldoende mensen bij elkaar om een
vergadering te beleggen.

* Kring Limburg heeft alleen in het Noorden 10 leden.
* Op 6 juli organiseert Voorpost de Willera van Oranje Herdenking
in Delft ( en .).

* Op 11 mei organiseert VOORPOST een contactdag

* In de toekomst wil men een actie in het grensgebied samen met het
Vlaams Blok organiseren.

* De volgende HB-vergadering is op 30 juni.
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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 Operatienuntmer : 6935

Operatienaam :

Infonummer :

Teamnaam :

GAZO :

Rapporteur : 17/:

Bij lagen

Evaluatie bron

CP'86;

Op 18 mei 1996 vindt het landelijk CP'86-congres plaats in het
kleine plaatsje 's-Herenberg nabij Doetinchem.
In een café-restaurant(je) met daarbij behorend een zaaltje,
wordt de bijeenkomst gehouden.
Omstreeks 12.00 uur verzamelen de CP'86-leden zich op genoemde
lokatie.

Uiteindelijk zijn aanwezig:
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Totaal zijn die middag circa 63 man aanwezig.
Allen zijn uitgenodigd en hebben éér controle de uitnodiging
moeten laten zien, alvorens naar binnen te mogen.

Voorzichtig wordt die middag meegedeeld, dat de(ze) lokatie
misschien wel vaker gebruikt zal/kan worden.

: treed die middag op als voorzitter.
Ook neemt regelmatig het woord.
Ondanks het feit dat die middag de voorzitter is, doet

de openingsspeech.

Gesproken wordt o.a. over:

(ex-voorzitter);
- kiezen (stemmen van nieuwe HB) en
- fusie-perikelen CP'86 en CD.

Als eerste agendapunt:

Verteld wordt dat om gezondsheidsredenen en privé-
problemen de CP'86 verlaat.
Verder wordt meegedeeld dat tot het moment van de definitieve
beslissing/besluitvorming voor een nieuw bestuur (HB),

de tijdelijke voorzitter is en plaatsvervangend
voorzitter.
Tijdens een ontstane discussie onder de aanwezigen wordt al
snel duidelijk, dat het wel zo zal zijn dat de
overstap heeft gemaakt naar de Centrum Democraten.
Voor ongetwijfeld meer kansen op een "leuke stoel"
binnen de politiek!, wordt gezegd.

Overige bijzonderheden blijven echter uit, doch het feit van
de ontstane roddels zegt uiteraard genoeg.
Hierop wordt het nieuwe bestuur gestemd.

, die zich eveneens kandidaat heeft gesteld, wordt door
de aanwezigen weggestemd.
Later blijkt, volgens zeggen uiteraard, dat maar een enkele
stem de doorslag heeft gegeven dat niet in het HB
gekozen is.
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wijt dit aan het missen van de stemmen van en
, omdat zij elkander niet liggen.

Even wordt gesproken over een uitbreiding van het HB, doch de
"zittende heren HB" zien e.e.a. niet zitten, waarop dit ook
geen vervolg krijgt.
Uiteindelijk ziet het HB er als volgt uit:

Voorzit tjer: ;
Penningmeester: ;
Secretaris: t; .
2e Voorzitter: ;»
Bestuurslid: :
Overige bijzonderheden m.b.t. het bestuur blijven vooralsnog
uit.

Hierna het laatste agendapunt: de fusie-perikelen tussen de CD
en CP'86.
Heel duidelijk komt naar voren dat het overgrote deel van de
aanwezigen nooit een fusie met de CD heeft zien zitten.
Hieruit voortvloeiend kan gesteld worden dat de discussie
hierover niet lang hoeft te duren.
Men is het er over eens, NIMMER meer een poging te ondernemen
om met de CD (die huichelaars) in zee te gaan.
JANMAAT is een onbetrouwbare partner.

Na sluiting van de vergadering met de behandelde agendapunten,
vinden informeel nog een paar gesprekken plaats:



nr.
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Onderwerp : NVP-CP'86, HB-vergadering 21 juli '96

Operatienummer : D2OP/0560/96

Operatienaam : /'„ .
i

Infonummer :

Teamnaam :

6AZO :

Aan

_ _ _ — _-. — _<|

4-. H

Aan

t 4

j ,
^980622/258 !

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D20,

Aanwezig op de zeLi extra HB-vergadering waren

De hoofdmoot van de vergadering die van 11.00 tot 14.15 uur duurde
(met veel rookpauzes) bestond uit de voorbereiding van de
'gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Brabant op 27-11-'96. Op een
bijeenkomst van de kring Brabant verschenen 4 personen, de overige
leden ontvangen deze week een schrijven. is bereid
naar Brabant te verhuizen en wil wel lijsttrekker worden. Het DB wil
meedoen in Waalwijk, doch op voorstel van wordt gekozen voor
Tilburg (meer inwoners en meer problemen). zal ook trachten
woonruimte te vinden voor die voor de verkiezingen zal
verhuizen.

meende overigens dat de CP'86 niet aan de



verkiezingen moet meedoen (heeft geen enkele zin). is
geroyeerd na zijn recente veroordeling wegens poging tot doodslag.
Het viel op dat er een duidelijke mineursteiraning heerste
tijdens de vergadering.
Er werd de nodige kritiek geleverd. Diverse personen uitten hun
ongenoegen over het noemen van namen en betalingsachterstanden
tijdens de vorige HB-vergadering. (volgens de bestaan deze
inmiddels niet meer). uitte kritiek over de passiviteit van
het DB, er is gebrek aan toekomstvisie en hij had een duidelijke
kater over het verloop van de mediadag (kaderdag) waarbij bleek dat
men de partijstandpunten onvoldoende beheerst.
Het DB ( ) verklaarde de kritiekpunten vanuit de
fusiebesprekingen met de CD die veel tijd en energie hebben gekost.

Besloten werd de HB-vergaderingen en de kaderdagen los van elkaar te
koppelen. Op l september is de laatste gecombineerde sessie.
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Onderwerp: vergadering gemeenteraadsladen en kringbestuurders
op l september 1996.

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 93.96

: 8/

OpSebestuursvergaderingwarenallebekende bestuursleden
aanwezig, alsmede een vijftal onbekende leden die voor de
kadervergadering kwamen. Tevens was aanwezig ex-CD-lid

uit Rotterdam.

is definitief geroyeerd als CP-lid. Als reactie
had te kennen gegeven dat hij het stilzwijgen naar
de pers zou doorbreken en dat hij zijn idealen wel elders zou
verwezenli jken.
De royatie heeft plaatsgevonden omdat hij zonder enig overleg
de gemeenteraadszetel heeft opgezegd.

had gesproken. was rancuneus
t.o.v. de partij.

Algemeen:
Het voorzittersschap van de verkiezingscommissie gaat van

over in handen van
Bekeken zal worden of het propaganda-materiaal vanuit Duits-
land of Vlaanderen betrokken zal worden.
Om te voorkomen dat er onvoldoende kwaliteit binnen komt, zal
een beoordelingscommissie de kandidaten selecteren voor de
verkiezingen in Brabant.
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'166
(voorzitter CP-kring Groningen) en

stappen uit het kringbestuur van kring Gronin-
gen. Men wil zich meer gaan richten op het ANS/FAP. De naam
van was te besmet geraakt. Postbus Veendam kkomt te
vervallen.

wilde dat er werd afgezien van deelname aan de verkie-
zingen in Tilburg. Door werd gesteld dat het
DB en het HB hierover reeds een beslissing hadden genomen en
dat aan de verkiezingen werd meegedaan. Kandidaat
zou aan de slag gaan.

Financiële situatie:
Volgens gaat het met de partij op financieel gebied
redelijk goed. De kosten van de advokaat worden volledig
gedekt door het kader.
De verzendkosten voor de Revolutionaire Nationalist bedragen
f500,- per keer.

Beleidslijn:
Er wordt meegedaan aan de gemeenteraads- en tweede kamerver-
kiezingen.
De CP moet een strijd en aktiepartij blijven, ook buiten
verkiezingstijd om.
Br moeten meer demonstraties worden georganiseerd.

: (gaf aan wat het komend jaar zou moeten worden
veranderd):
DB geeft de grove lijnen aan en het HB zorgt voor de uitwer-
king.
Er moeten meer kring-aktiviteiten komen. Neer persoonlijke
benadering van de leden.
Kring-besturen worden verantwoordelijk voor het binnenhalen
van voldoende handtekeningen.

Er komen zeer veel aanvragen binnen voor info-pakketten, ook
van ex-leden.
Binnenkort zullen er nieuwe folders en stickers worden ver-
spreid .
De partij zit weer op de goede weg.

Door werd gevraagd wat er aan de zaak
werd gedaan. ( is op non-aktief gesteld totdat het PB
alles heeft onderzocht).
Drugsgebruik van hem is niet bewezen en de diefstal met geweld
waar hij van werd beticht, betrof gewoon een ordinaire buren-
ruzie.

Op zondag l december 96 nieuwe vergadering.
Op 9 november 1996 partijfeest.
Einde.-
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RID : Arasterdam-Amstelland
Datum : 3 oktober 1996

Rapporteur : 13/•

Aan : BVD j
Onderwerp : Demo CP'86 op 14 september 1996. f}1/961011/217 '
Evaluatie : "~ " ....i

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

Op 14 september 1996 zou er een "demo" plaats vinden van de
CP'86 in de nieuwe Amsterdamse wijk Nieuw Sloten.

Men had als verzamelpunt afsgeproken de Febo automatiek op
het Stadionplein te Amsterdam en wel te 11.30 uur.

Omstreek 11.20 uur verzamelden zich een twaalftal personen
nabij deze automatiek.

omstreeks 11.40 uur vertrok deze groep in een drietal auto's.

Vervolgens kwam men aan bij het manifestastieveld in de
Belgische buurt van de wijk Nieuw Sloten te Amsterdam. Aldaar vond
een openingsceremonie plaats van deze wijk, waarbij diverse Belgi-
sche/Vlaamse gasten waren uitgenodigd.

Vervolgens werd er door enkele CP'86ers de Nederlandse drie-
kleur ontrold en een vlag met daarin de Vlaamse Leeuw, kennelijk
met het oogmerk om de Vlaams/Nederlandse eenheid te benadrukken.

Door het aanwezige politiepersoneel werd de groep te verstaan
gegeven dat het niet toegestaan was een demonstratie te houden en
daar streng tegen zou worden opgetreden als daar wel sprake van zou
zijn.

Omstreeks 13.45 uur verliet de groep het manifestatieterrein
en vertrok per auto naar een cafetaria om daar het nodige te
nuttigen.

De korpschef van de Regio Amsterdam-Amstelland
namens deze het hqgffd van de RID,

Teamleider RfD

Telefonisch geïnformeerd d.d.:
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Onderwerp : NVP/CP'86
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Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D20P/0560/96

D20/



Informatie:

Info 1:NVP/CF86

Op 14 september kwamen de volgende personen bijeen in Amsterdam op opvallend aanwezig te zijn
bij de opening van de wijk Nieuw-Slooten:

Vergeefs werd enige tijd gewacht op en die toegezegd hadden
te zullen komen..
Bij de opening bleek dat de politie op de hoogte -was van de komst van de CP*86, men moest beloven er
geen politieke manifestatie van te maken. Hieraan hielden de aanwezigen zich. Alleen wilde
op een gegeven moment de partijvlag ontvouwen, doch dit werd door een der omstanders verhinderd.
Het vlagvertoon (oranje-blanje-bleu en de Leeuw van Vlaanderen) werd door de aanwezige Belgische
(overwegend Vlaamse) burgemeesters op prijs gesteld. Volgens stoorde
men zich eraan dat kennelijk niet op de hoogte was van het federatieve karakter van de
Belgische staat Hij presteerde het om zijn openingstoespraak te starten in moeizaam Frans, terwijl het
om een wijk gaat met Vlaamse namen. Het werd als storend ervaren dat enige in uniform geklede <
jeugdige allochtone criminelen die onder begeleiding van de politie een herkansing krijgen de kente-
kens noteerden van de auto's van de CP'86-ers en daarbij kenbaar maakten "hen wel te zullen vinden".
Na afloop werd nog even nagepraat in een snackbar, hoofdonderwerp van gesprek was daarbij de
positie van de kring Rotterdam in het algemeen en in het bijzonder. De teneur was dat het
nu maar eens afgelopen moet zijn.



Op 6 oktober vergaderde het DB van defjFP'86 in Hilversum. Aanwezig waren 23 personen. Reden
voor de extra vergadering: royement van . Er waren 3 opties waarover gestemd
moest worden:
*royement, voor stemden 14 leden
*doorgaan op de oude voet, voor stemden 4 leden
* nog een aller allerlaatste kans geven, voor stemden 4 leden
l lid onthield zich van stemming.
Het laatste compromisvoorstel werd ingebracht door Het DB had geen eensluidend standpunt
en kwam zwak en verdeeld over. Met name brak een lans voor en werd
heel fel

was afwezig. Over hem werd vernomen dat hij uit het H is/wil.
vertelde door te zijn geïntimideerd, had gezegd dat degenen die niet voor

hem zijn het zullen merken. Over kring Rotterdam werd nog gezegd dat persoonlijk, rechtstreeks
de contributies van 9 van de 10 leden uit zijn kring aan de partij betaald, dit werd bevestigd door

Voorts komt zijn financiële verplichtingen niet na,
Na de stemming eiste ', behoorlijk agressief geworden, een partijcongres,

en stelden het persbericht op.
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Onderwerp: CP '86.

Aan Aan Operatienummer : 6935

Operatienaam :
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Teamnaam :

GAZO :

Rapporteur : 17 /

Bijlagen : divers.

Evaluatie bron
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72*3 <

CP'86/Nationale Volkspartij.

Op dinsdag 17 september 1996, vindt in het stadhuis te
Rotterdam een viering plaats (champagnefeestje) i.v.m. het
terugkrijgen van de sleutel van de fractiekamer van CP'86.

Aanwezig zijn die middag onder andere
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Bijzonderheden vinden die middag niet plaats.
Het is een gezellig samenzijn, waarbij onderling over aller-
hande zaken gesproken wordt.
Tijdens hun aanwezigheid gaat in de fractiekamer de telefoon.
Later blijkt, dat op dat
moment en wenst te spreken.

nam uiteindelijk voor hen waar, omdat zij beiden de
telefoon niet wilden beantwoorden.
Tijdens dit telefoongesprek heeft op niet mis te verstane
wijze blijk gegeven dat alsmede , , in hun
ogen een "verraaier" vinden, die zij niet wensen te spreken.

Aan het einde van de middag wordt duidelijk dat diezelfde
avond nog een ontmoeting c.q. feestje zal plaatsvinden op een
locatie ergens in Schiedam.

Ook wordt bekend , dat die avond een
aantal gastsprekers zijn uitgenodigd.
In ieder geval zal de man uit Amerika (Ohio), van de National
Alliance, het spreekgestoelte beklimmen.

Als bijlagen worden bij dit informatierapport gevoegd:

1. Brief van de Nationale Volkspartij/CP'86 aan de heer A.
Peper, burgemeester van Rotterdam.

2. Brief van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam aan
Fractie CP'86.



Nationale Volkspartij / CP'86
voor Volk en Vaderland

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

aan: de heer A. Peper

betreft: opening fractiekamer

Rotterdam: 16 september 1996

Geachte heer Peper,

Het feit dat we onze fractiekamer in het stadhuis van Rotterdam weer terug gekregen hebben, is
aanleiding voor ons dit te vieren. Behalve de pers hebben wij gasten uit binnen en buitenland
uitgenodigd.

Wij zouden het op prijs stellen als u aan de festiviteiten omtrent dit gebeuren deef nam en willen
u verzoeken diegene te zijn die op dinsdag 17 september 16:00 uur de fractiekamer opent.

Bij voorbaat onze dank,

Hoogachtend,

M Freling J. Teijn



Stadhuis
Cootalngel40
3011 AO Rotterdam
Poatöua 70012
3000 KP Romrdam

A a n :
Fractie CP'86
SH la

uwktnnwrk uMoon
(010)
4172557

uw brtef van fax

BOS 96/1859

betnft

(010)
4330232

datum

17 september 1996

Blijkens uw brief d. d. 16 september j l-, gericht aan de
burgemeester, bent u voornemens heden om 16.00 uur de
"opening" van uw fraktiekamer met de nodige "festivi-
teiten" te omlijsten.
Behalve pers hebt u gasten uit binnen- en buitenland
uitgenodigd.

Hij wijzen u erop dat, overeenkomstig door ons college
en de commissie ABZ begin 1993 vastgestelde regels met
betrekking tot het gebruik van fractiekamers, het niet
is toegestaan om part i j bij eenkomsten op het Stadhuis te
houden.

Bij gebruik van fractiekamers dient het te gaan om
vergaderingen, besprekingen e.d., al dan niet met
derden, welke direct verband houden met werkzaamheden,
activiteiten e.d. die rechtstreeks voortvloeien uit
resp. noodzakelijk zijn voor het raadswerk.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De Secretaris,_̂ —̂ ^̂ ^ De Burgemeester,

Rotterdam
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: 20
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Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD-D2-(Team )
: Bekladding extr. rechts te Willemstad.

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

Op 27 september 1996 bleek op een gerestaureerde bunker (bastion
Groningen) te Willemstad d.m.v. graffity racistische leuzen "Wil-
lemstad blank", hakenkruizen e.a. symbolen, alsmede de tekst CP86
en KKK te zijn aangebracht.
Ook het gebouw, waarin het WV-kantoor van Willemstad is gevestigd,
erden dergelijke teksten aangebracht.

Daders NH.

De korpschef vaiyqe Regio 20mwb
namens deze het noord van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: n.v.t.
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Onderwerp: CP-hoofdbestuursvergadering d.d. 20-10-9*

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 95.96

Op de vergadering waren 22 personen aanwezig, w.o. verschil-
lende nieuwe personen

Uit Gelderland waren aanwezig, ,
en

Daar ongeveer 20% van de leden het antwoordstrookje had terug-
gestuurd, kon aantonen dat er voldoende support was
voor het uitroepen van een ledencongres.
Hierna volgde er een uitvoerige discussie over de rechtmatig-
heid hiervan.

Het DB reageerde door te zeggen dat het congres niet
had mogen uitschrijven en dat hij geen enquête onder de leden
had mogen houden. Men vroeg hem de eer aan zich zelf te houden
en op te stappen of het congres niet te laten doorgaan.

Door werd aangegeven dat hij als vice-voorzitter het
recht heeft de leden te raadplegen en een congres uit te
schrijven. Hij vond het royeren van en daarmee eigen-
lijk de grootste en aktiefste kring, te belangrijk om dit
alleen aan het hoofdbestuur over te laten. Als ze hem uit het
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hoofdbestuur wilden hebben, dan moesten ze hem maar wegstem-
men.

De brief van met daarin het fusievoorstel, werd als
een prive-aktie afgedaan.

Na de stemming bleek dat de stand 12 tegen 10 in het voordeel
van was, waarna het bestuur aangeslagen de zaal ver-
liet om zich te beraden.
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Onderwerp: HB-vergadering d.d. 25-10-96 in ^betermeer.

Aan Aan Operatiemunmer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 95.96

T* ï nrr Mayor> r» 91 rt *

werd eerst niet tot de vergadering toegelaten, naar na
heftige discussies in de lounge van het hotel werd hij toch
toegelaten. De vergadering had een kort, heftig en turbulent
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verloop.

Door het D.B. werd de beroepscommissie beschuldigd van partij-
digheid.

Er werden door het DB twee opties naar voren gebracht, t.w.:

1 ' blijft erin en het DB stapt op.

2 wordt geroyeerd.

Stemverhouding was 14 maal voor keuze 2, 7 maal voor keuze l
en eenmaal blanco.


