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Info 1:NVP/CP'86

Splitsing in de partij.

Tijdens een extra HB-vergadering op 20 oktober werd gesproken over de

positie van DB-lid
Aanwezig waren 22 leden, waaronder:



Als enige punt was aan de orde het functioneren of beter gezegd het niet functioneren van
in het DB. Er werd een beroep op hem gedaan door de overige DB-leden om af te treden,

hetgeen weigerde. was in de discussie af en toe door het dolle heen, hij had zichzelf nauwe-
lijks in de hand. Uiteindelijk werd door de kringen Overijssel en Gelderland afgedwongen dat er
gestemd zou worden over het aanblijven van als lid van het DB, dit tot groot ongenoegen van de
overige DB-leden.
De stemming mondde uit in een nipte overwinning voor (12 tegen 10). In tumult en met kwade
koppen bij het DB werd de bijeenkomst beëindigd.

Op 25 oktober kwam het HB bijeen voor een extra vergadering in Zoetermeer
Aanwezig waren 24 leden, waaronder:

De bijeenkomst begon met enige discussie over de aanwezigheid van De beroepscommis-
sie heeft zijn beroep tegen het royement ontvankelijk verklaard. Na enige discussie werd besloten dat
hij mocht blijven. Enige beroering ontstond nog toen de vrijage van met de aanroer-
de als een vergrijp zwaarder dan hetgeen wordt aangewreven. Het DB deed de activiteiten van

echter af als een puur persoonlijke kwestie. Er was voorts weinig discussie, de stembriefjes
waren van te voren gemaakt en het zittende DB maakte dit keer glashelder dat zij zouden opstappen



indien het HB van mening zou zijn dat kan blijven. Onder deze omstandigheden
stemden 17 mensen tegen , 6 voor en l onthield zich van stemming. De voor-stemmers bestonden
nagenoeg zeker uit ,'. ', ~., en
Het HB stemde voorts in met de a.i. benoeming van in het DB en gaf het DB toestem-
ming om tot het congres (op een nog nader te bepalen datum te houden) te regeren bij decreet.
De verliezers dropen af.
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Voor de CP-ledenvergadering d.d. 2-11-96 werd verzameld op het
station in Rotterdam, waarna men in kleine groepjes per metro
naar een vergaderruimte in Rotterdam-zuid werd gebracht.
Aanvankelijk waren er zo'n veertig a vijfenveertig CP-leden
aanwezig, doch later toen de groep 'GLIMMERVEEN
binnenkwam, werd dit aantal uitgebreid tot ongeveer 60. Opval-
lend was dat leden van de groep in het bezit
waren van armbanden met hakenkruizen, stroomstokken en bijlen.

Aanwezig waren o.a.:

Joop GLIMMERVEEN
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Direct na aanvang van de vergadering werd er gestemd voor een
nieuw bestuur. In dit bestuur werd gekozen ,

irect na de stemming werd door het nieuwe bestuur het roye-
ment van en ongedaan gemaakt, waarna opnieuw
verkiezingen plaatsvonden en en in het be-
stuur werden gekozen.
Kort hierop kwam de groep . de zaal binnen, waarna

en kwaad de zaal verlieten

In de loop van de vergadering werd door , die de alge-
hele leiding van deze middag had overgenomen, meegedeeld dat
de pers nu toestemming kreeg om binnen te komen, zodat ieder-
een die niet in beeld wenste te komen, de gelegenheid kreeg om
weg te gaan.

wilde een gematigd hoofdbestuur sjpenstellen en noemde
hierbij de volgende namen:

In aanwezigheid van de pers werden door (i^IMMERVEEN en
toespraken gehouden.
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Bijeenkomst 2/11
Op 2/11 vond het door en georganiseerde
ledencongres van de CP'86 plaats (doel was ongedaan maken van
royement van beiden en het kiezen van een nieuw bestuur).
Verzamelplaats was CS/Rotterdam (13.00 uur). Vandaar werd men
gedirigeerd naar het 'Dynamo Party Centrum' in de Dynamo-
straat /Rotterdam-Zuid.

Aanwezig waren ongeveer ,80 personen, van wie de volgende met
i name zijn genoemd:

Van het totaal was een deel CP'86-
aanhang (ongeveer 50) en het andere deel bestond uit aanhan-
gers van . . Van de zijde van de pers waren nog
twee medewerkers van Vrij Nederland aanwezig, onder wie een
stagiaire van allochtone afkomst.

De vergadering kende een chaotisch verloop. Stemmers werden
geregistreerd door twee inderhaast aangewezen jonge kerels,
die daarnaast een paraaf zetten op een blanco papiertje, dat
het stembiljet moest voorstellen. Hierop kon men drie namen
invullen voor de te vergeven posities. werd tot
voorzitter gekozen, tot secretaris en of
tot penningmeester (waarnemend secretaris was net andersom,

of dus. en vice-voorzitter ). trach-
tte nog verwarring te stichten door zijn aanhangers op hem te
laten stemmen, maat dat zette weinig zoden aan de dijk voor
hem.

Tussen de stemmingen door werden toespraken gehouden door
en (gastspreker) Glimmerveen. Eerstgenoemde legde de



noodzaak uit van deze bijeenkomst, viel het gematigde deel van
de CP'86 aan (en de CD), meende dat er een halt moest worden
toegeroepen aan de joodse overheersing in de Nederlandse
samenleving en stelde dat de democratische politici door hun
activiteiten de hetze tegen extreem-rechts aanwakkeren. Glim-
merveen hield een betoog, waarin hij een historisch overzicht
gaf van extreem-rechts in Nederland en waarbij hij het item
'buitenlanders eruit' gebruikte om te wijzen op , die
eerst 5 jaar op water en brood in een werkkamp moet worden
opgesloten.

voorzag een hevige strijd voor de rechter inzake de
naam van de partij (CP'86), immers beide kampen claimen de
enige echte te zijn.
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Infol:NVP/CP'86

1. Partijfeest op 9-11-96*
Aanwezig waren ca. 100 personen,waaronder een handjevol Duitsers en een tiental Vlamingen.

o.a.:

Het feest werd gehouden op een camping in het plaatsje Noorden,
c.s. stonden achter de bar. Er was goed eten en

drinken, de stemming was goed en er waren geen wanklanken.
Er waren stands van SOS, Voorpost, Vlaams Blok-jongeren, de CP en een met divers materiaal van
o.a. Le PEN.
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Mationale Volkspartii/CP'86.

Op zaterdag 2 november 1996 vindt in het Party Centrum
"Dynamisch" aan de Dynamostraat 27 te Rotterdam, een besloten
ledenvergadering plaats op initiatief van

en l

Aanwezig bij deze vergadering zijn onder andere:

GLIMMERVEEN, Johan G.
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In totaal zijn die middag 68 personen in het partycentrum
aanwezig.
Sprekers op deze vergadering zijn onder andere:

, , GLIMMERVEEN en

De middag staat ondermeer in het teken van de royementen van
en

Doel van de vergadering is om het huidige hoofdbestuur van de
CP'86 middels verkiezingen buiten spel te zetten en een nieuw
hoofdbestuur (dagelijks bestuur) te kiezen.

Alvorens over te gaan tot bedoelde verkiezing, neemt als
eerste het woord. Hij weidt uit over een stukje geschie-
denis van CP'86 en de royementen van en
Na een speech vol clichés en nietszeggende zaken, neemt
uiteindelijk het woord.

' doet alles nog eens dunnetjes over en geeft aan, dat
het voorzitterschap aan hem goed besteed is.
In zijn speech laat hij zich verder zeer laatdunkend uit over
de zittende regering.
Bewoordingen als: "het op weg gaan naar een fascistisch blank
Nederland", alsmede discriminerende uitingen aan het adres van
onze allochtone medeburegers zijn niet van de lucht.

doet racistische uitspraken als: "het land moeten
verlaten van spleetogen, nikkers en marokkanen".
Ook heeft het over die buitenlander van Groen
Links.
Veel bijval krijgt vanuit de groep ; reagerend
met opgeheven rechterarm en het roepen van leuzen als "Sieg
Heil" en "Heil Hitler".
Die middag is opvallend dat met zijn groep (circa 15
personen) de dissonanten zijn onder de aanwezigen.
Vanuit deze groep wordt geprobeerd om een hetze te voeren
tegen de allochtone medeburgers. Zij zijn met hun extreme
gedragingen zelfs lastig tegenover de andere CP'ers.
Duidelijk wordt, dat onder andere zich hieraan stoort
en vroegtijdig de vergadering verlaat.

Na de speech van krijgt GLIMMERVEEN de kans om zijn
gedachtengoed kenbaar te maken aan de aanwezigen.
Evenzo als aktes van onvermogen weggaf aan het adres
van onze regering, doet dat GLIMMERVEEN ook.
Opvallend is dat GLIMMERVEEN het duidelijk naar zijn zin lijkt
te hebben en de aanwezigen kennelijk weet te boeien door
hetgeen hij te vertellen heeft.
Vele discriminerende uitspraken aan het adres van onze
allochtone medeburgers worden door hem evenmin geschuwd. Voor
de rest is weinig blijven hangen van hetgeen GLIMMER-
VEEN had te melden.
Dit lag aan het feit dat er enige commotie ontstond naar
aanleiding van o.a. de opmerking van en een andere
Hagenaar, tijdens de speech van GLIMMERVEEN, over de aanwezig-
heid van een "spleetoog" in hun midden op dat moment. Door

wordt dat enigszins gesust. Tijdens dit "conflict"
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wordt aan de de -groep duidelijk gemaakt, dat deze dame
(afstuderend journaliste) gast is van en
Niet is duidelijk geworden of deze Chinese dame de opmerkin-
gen, welke over haar zijn gemaakt door de diverse aanwezigen,
heeft gehoord.

Op enig moment die middag ontstaat er wederom een incident
rond een "gabber" { ), die rijkelijk onder
invloed van alcoholhoudende drank- de overige aanwezigen met
zijn geschreeuw en racistische uitlatingen lastig valt. Ook
wordt deze man agressief, waarop hij op een gegeven moment
door anderen naar buiten wordt geslagen. Eenmaal buiten worden
door de daar aanwezige pers (onder andere Stads TV en RTL4)
enige beelden hiervan vastgelegd.
Zij konden dit doen, omdat buiten voor de deur van het
partycentrum de man nog enkele klappen en schoppen kreeg van
één van de aanwezige CP'ers, waarop hij (de aangevallen man)
"de kuierlatten nam".

Tot slot neemt het woord. houdt die middag
zijn speech zeer kort, omdat hij met koorts in zijn lijf (39
graden Celcius) zich niet lekker voelt.

stuurt af op de verkiezing die gehouden zou worden en
geeft tevens te kennen dat zij zullen vechten voor naamsbehoud
van de centrumpartij. Duidelijk wordt, dat hij namens de
CP'86ers van die middag desnoods een kort geding wil aanspan-
nen tegen het zittend hoofdbestuur van de CP'86.
Ook wordt in zijn speech duidelijk dat hij zich kandidaat
stelt voor de secretaris-functie.

Uiteindelijk vindt die middag de verkiezing plaats en wordt
één en ander gestuurd door
Unaniem wordt die middag besloten:

VOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
PLAATSVERVANGEND VOORZITTER

Ook is die middag opvallend, dat er nogal wat "gabbers" uit de
omstreken van Maassluis aanwezig zijn.
Namen van deze personen zijn vooralsnog onbekend gebleven

Tot slot wordt deze bijeenkomst door de nu huidige voorzitter
beëindigd en vindt buiten de deuren van het partycentrum,
midden op straat, een persconferentie plaats. Daar wordt
bekend gemaakt, bij monde van EN ] , dat een
nieuw bestuur voor de Centrumpartij CP'86 is gekozen.
De functies van het nieuwe bestuur met daaraan gekoppeld de
nieuwe namen worden aan de pers bekend gemaakt.
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RID nr.:8/

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

Onderwerp: CP-bestuurflgergadering d.d. 1-12-96.

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonumner

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 98.96

: 8/

Op de bestuursvergadering in Hilversum waren aanwezig:

Tijdens de vergadering was het opvallend* dat er zich niemand
beschikbaar wilde stellen als kandidaat voor de gemeenteraads-
raadsverkiezingen in 1998.
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Vervolg informatierapport

«6/231
Door het bestuur werd een kort geding aangekondigd tegen
en over het gebruik van de naam CPB6.

wordt aan het bestuur toegevoegd.

Eind januari begin februari zal er een ledenvergadering worden
uitgeroepen.

en gaven aan dat er binnenkort een aktie komt.
Men deed er nogal geheimzinnig over, zodat niet bekend is
geworden waaruit deze aktie zal bestaan.

wil stoppen met politiek en een beweging oprichten. Over
10 jaar zou dan aan de verkiezingen kunnen worden deelgenomen.

Door worden alle functies neergelegd. Hij heeft verder
felle kritiek op het bestuur t.w.:
Het zijn goedbedoelende amateurs.
Men is besluiteloos en traag
Men heeft geen kader of geschikte personen voor de gemeenteraden.
De toekomst ligt niet in een beweging ( ) die niet aan de
verkiezingen deelneemt.

heeft kritiek op het voorzittersschap van
had veel eerder geroyeerd moeten worden. De CP was voor

hem een middel geworden om zijn ideeën wereldkundig te maken.
Zijn gesprek met JANNAAT was echt op persoonlijke titel geweest.

wordt aktieleider bij Voorpost.

Kortom; er deugt volgens niets meer bij de CP.
Einde.



NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP'86

NIEUW ADRES
http ;//www.io.com/N VP



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

Onderwerp: NVP/CP'86 (gematigde vleugel)

Aan Aan Opera t ienutnmer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bij lagen

Evaluatie bron

: 0560- ;96

: l

: D2S/

: D2O/

f , ,.
: ...10

HB-vereaderine OD 1-12-96.

Aanwezig waren de volgende personen:



De agenda bevatte naast de standaard punten de onderwerpen: organisatie a.l.v.,
juridische stand van zaken, actieplan DB.
* Eind januari vindt de derde algemene ledenvergadering plaats.
*Het Kort Geding is aangevraagd.
* In januari wil het DB een actie houden met een klein groepje mensen.
*In Almere is een folder verspreid met een oproep om de ISLAM-wetten in Nederland in te
voeren, stelde voor deze folder over te nemen om de mensen wakker te
schudden.
De agenda tot de rondvraag werd in nog geen 20 minuten afgewerkt, zodat het ernaar uitzag
dat de heren vroeg thuis zouden zijn. Volgens ' begonnen en

al ietwat te gniffelen en elkaar aan te stoten toen de rondvraag bij
aankwam. haalde diep een soort dossier te voorschijn, haalde diep adem en
begon behoorlijk uit te varen tegen het DB. Hij heeft geen vertrouwen in het DB, het DB heeft
geen visie, er zit geen kaliber in het DB, ze zijn te soft etc.. Ook het HB kreeg een veeg uit de
pan. Er moet een "BEWEGING" komen. kon overigens niet duidelijk maken wat hij
precies bedoelt met een "BEWEGING". Behalve steunde niemand !

was overigens een stuk feller dan . . Deze hele duidelijk ingestudeerde
exercitie duurde een vol uur. De voorzitter greep niet in, probeerde af en toe zelfs een zwak
weerwoord te formuleren. zat zich zichtbaar kwaad te maken, maar kon zich
nog (net?) inhouden.
Uiteraard kwamen de partijen niet jnader tot elkaar. treedt af als HB-lid, doch
blijft wel lid van de partij. _ was al geen HB-lid meer, hij kwam vandaag voor het
laatst, het decembernummer ( ) van het partijblad is zijn laatste activiteit voor de
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Onderwerp : HB-vergadering van de cp'86 op 1-9-96

Operatienummer : D2OP/0560/96

Operatienaam : .
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Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D2O/
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Info 1:
HB-verqaderinq van de CP'86 op 01-09-1996

Aanwezig waren;

* PLus 5 gewone leden en iemand van het Nedei&ands Blok uit
Utrecht i.v.m. scholing.

* De kaderscholing ging niet door omdat op weg een
autopongeluk kreeg (geen persoonlijk letsel). Hoewel de
niet-kaderleden geacht werden in een kamertje naast de
vergaderzaal te vertoeven, waar een lap-top op internet
had aangesloten, kwamen ze regelmatig de vergaderzaal binnen
zonder dat daartegen werd opgetreden.
van de HB-vergadering. meende dat er een matte stemming
heerste, er leek onvrede te heersen, het liep allemaal niet
lekker. Als gewoonlijk maakte niets van zijn functie als
voorzitter, hij las zijn toespraak voor. De zaal was constant

i rumoerig.
* De notulen van 21 juli werden goedgekeurd
* is geroyeerd omdat hij zijn raadszetel heeft
opgegeven en omdat hij hij permanent onbereikbaar is.
reageerde middels een brief je op z'n royement. Hij gaf daarin
aan dat men het verkeerd zag en dat hij nu de vrijheid meent
zich eventueel bij een andere partij aan te sluiten.

* Punt 4, de beleidslijn 96/97 werd aanvankelijk overgeslagen
wegens afwezigheid van , later werd dit onderwerp
schuchter aan de orde gesteld. Het beleid moet breder gedragen
worden, het HB moet actiever worden en meer invloed krijgen, de
kringen moeten actiever worden.



Partijprogramma; .
De kringen ZHN, Rtd en Limburg hadden suggesties. Deze zullen
worden verzameld en later in een aparte vergadering met de
van het partijprogramma aan de orde komen.

__ _
s eruit gestapt. die~ de nej.e-

vergade^ing al opvallend stil was gaf hiervoor geen verklaring.
Gevraagd naaf de kandidaten voor het voorzitterschap meldde
alleen zich. Hij werd het dus tot ergenis van en

• enkele anderen.
* £inacien;
Gaat goed, men is uit het dal. Alle HB- leden betalen inmiddels
hunbi jdrage. Er is een lichte aanwas van leden. Het blad kan
betaald worden m et de lidmaatschapgelden. De verkiezingspot
bied voldoende perspectief o m met de verkiezingen mee te
kunnen doen. bood aan het partijblad eenmaal per jaar
vanuit het gemeentehuis te verzenden.

* In Arnhem zijn 7 gabbers tot de CP'86 toegetreden. ontwerpt
eige n stickers (gbber the way of life- CP'86), omdat de CP'86
stickers te br aaf zijn.

* In Groningen is afgetreden als voorzitter. Hij
heeft dit gedaan omdat hij de partij niet wil schaden door zijn
contacten met neonazi's.

* wil in Rotterdam een bank aankopen als partij gebouw.
* Limburg is bij de rechtzaak tegen > " geweest, er was
ook een NPD'er uit Nordrein Westfalen aanwezig.

Diversen
* (betaalde reeds 30.000 aan proceskosten (eigen zeggen).
* verkocht in DIKSMUIDE 200 cd' s. Per stuk vloeit
f 5, — iri de partijkas. was afwezig in DIKSMUIDE,

werd opgepakt door de politie (n. g. o.).
* was ziek, hij had de sleutel van de
vergaderruimte aan gegeven. De vergaderruimte bevindt zich
in een apart gedeelte van h et gemeentehuis, via een zij ingang
kan men met een sleutel naar binne.

* Er is niets gedaan ter voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in Brabant. stelde TILBURG
ter discussie, doch de overig leden m eenden dat het besluit
van de vorige vergadering uitgevoerd moet̂  worden.
Er was discussie over deelraadslid __ . Omdat niemand
gezien heeft dat hij drugs gebruikt en omdat niet bewezen is
dat hij geroofd heeft, mag hij lid blijven.

* In de pauze maakten , ~~, , en '. zich
nogal druk over de voortdurende rottigheid uit de kring
Rotterdam.
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Ledencongres CP86̂ %.d. 22-2-97

Aan Aan Operatienumraer

Operatienaam

Infonunmer

Teamnaam
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Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 102.96

: 8/

Aanwezig waren ova.:_
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Aanwezig een veertigtal personen. Bijeenkomst werd gehouden in
een AC-restaurant langs de A-27.

De vergadering was kort en krachtig. Alle aanwezig waren van
mening dat de partij failliet moest worden verklaard en men
ging akkoord met de oprichting van een nieuwe partij. Ook het
nieuwe bestuur kon de goedkeuring van de aanwezigen weg dra-
gen.

Op dit moment heeft men nog drie raadszetels. Deze zullen
onder eigen naam moeten doorgaan.

was op zoek naar steun, omdat hij voorstander was
voor deelname aan de landelijke verkiezingen. Het DB moest
maar onder druk worden gezet door het HB.

Na afloop van de vergadering kon men zich als lid van de
nieuwe partij aan melden.
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Onderwerp: vergadering d.d. 5-4-97

Aan Aan Operatienunraer

Operatienaam

Infonunmer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 104.97

s- 8.

De uitnodigingen voor de vergadering van de CP waren telefo-
nisch gedaan en de vergadering vond plaats bij thuis

Aanwezig:

Doel van de vergadering werd niet geheel duidelijk. Diverse
punten kwam aan de orde.

heeft nog een schuld staan van f7000,-. Nog niet
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duidelijk is hoe deze moet worden betaald.

Er zal worden getracht on zowel een periodiek als een maand-
blad uit te geven.

Het hoofdbestuur, gewestbesturen , veiligheidscoördinator en
aktie-coordinator werd vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit:

Voorgesteld werd om en ook in het
dagelijks bestuur op te nemen, maar zij bedankten voor de eer.

Er waren besprekingen geweest over een eventuele samenwerking
met de NVU. Nen was het niet eens geworden, maar men praatte
oog steeds.
Hen was het nog steeds niet eens over het lijsttrekkerschap in
Den Haag. vond dat GLIMMERVEEN het moest worden en

vond dat het moest worden.
In kring Zuid-Holland zou hierover nog worden gestemd.

Besloten werd om een kascontrole-kommissie in het leven te
roepen.

Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat er vermoedelijk
in juni in Amsterdam door rechts een anti-Euro-aktie zal
worden georganiseerd. De aktie zal gericht zijn tegen het
verlies van eigen identiteit.
Nadere bijzonderheden hierover zijn niet bekend geworden.
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Onderwerp: demo Brugge d.d. 29 maart 1997

Aan Aan Operatienumner

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 104.97

: 3

Door werden diverse leden van de CP uitgenodigd om op
29 maart 1997 mee te gaan naar Brugge om samen met de Belgen
een tegendemo te houden i.v.m. een demonstratie van linksen.
Het was zeer belangrijk naar toe dat er een grote
afvaardiging kwam uit Nederland, omdat op deze manier ook op
steun van hun kant gerekend zou kunnen worden.

Verzameld werd op 29-3-97 om 09.00 uur in Rotterdam. In ieder
geval waren daar aanwezig ongeveer 20 personen aanwezig w.o:
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Vervolg informatierapport «P

In Zilzate (B) bleek de groep onder leiding van te
zijn verzameld in een café. Vervolgens werd met de gehele
groep naar Brugge afgereisd.
In Brugge werd gedemonstreerd, hetgeen verder weinig problemen
opleverde. Het de politie konden goede afspraken worden ge-
maakt en het is niet tot een confrontatie gekomen met links.
Er zijn enkele mensen aangehouden, doch zover bekend bevonden
zich hieronder geen Nederlanders.
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Zie info.

Aan Aan Operatienunner

Operatienaam

Infonunner

Teamnaan

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

i div,,_,,4.A.
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Vervolg informatierapport

Op zaterdag 5 april 1997, was er bij een HB
vergadering. De vergadering voiyd plaats />p het huisadres van

Aanwezig waren;

zat de vergadering voor, net ondersteuning van
. Voornaamste punt was de beoogde gewestelijke indeling

en de structuur van de CP'86. De indelingen van de zes gewes-
ten zou er als volgt komen uit te zien.
1) Zuid Holland
2) Oost - omvat Overijssel, Gelderland en Utrecht
3) Noord Holland
4) Vlaanderen
5) Zeeland, Brabant, Limburg
6) Noord - Friesland, Groningen, Drente.

De gewesten l, 2 en 4 zijn op dit moment de enige gewesten
waar kaderleden van de CP'86 woonachtig zijn.
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Vervolg informatierapport

Het DB van.de CP'86 wordt gevormd door Voorzitter ,
Secretaris en Penningmeester
De bestuurlijke taken in gewest Oost zijn als'Volgt verdeeld:
Vz- , secr - , penningmeester -

»•

Gewest Zuid Holland; VZ , secr - , penningmees-
ter
Beveiliging en Anti Antifa wordt verzorgd door en

In Vlaanderen heeft men Vlaams ftlojc leden bereid gevonden om
wanneer de verkiezingen in 199§C voor het Vlaams Blok slecht
uitvallen, alsnog naar de CP'86 over te stappen,
in Vlaanderen is leider van gewest 4 en wordt
bijgestaan door . Op de achtergrond heeft men
"Weerwolf11 activisten.

i i i -i
, gaan zich bezighouden met het schrijven van

het partijprogramma. Binnen de partij wordt er een verdeling
gemaakt, wie welke onderwerpen gaat schrijven of herschrijven.

Demo Amsterdam.

In juni 1997, gaat de CP'86 in Amsterdam een demo organiseren.
Men probeert voor deze demo internationaal te mobiliseren.
Het thema zal o. a zijn: Het verdrag van Maastricht.



D2970822/239

Onderwerp: Bijeenkomst bij ROST VAN TONNINGEN op 26-7-97

Aan Aan Operat ienummer

Ope rat ienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bij lagen

Evaluatie bron
Betrouwbaarheid

Toegang tot info

:/0576/oj

: l

: D2S/

D20/

Op 26 juli vond er van 15.45 uur tot 20.00 uur een door
bijeenkomst plaats in de woning van ROST VAN TONNINGEN in Velp.

georganiseerde

l. Aanwezig waren de volgende personen:



2.

3. Inhoudelijk.



Het diner vond plaats in de tuin en werd betaald door RvT. Het viel op dat veel van de
aanwezigen buitenlands eten (m.n. Chinees) bestelden.

Een "officiële informele" bijeenkomst van het HB van de CP'86, hiervan werd een vijftal
personen uitgezonderd ,

=De vergadering werd gestart met een voorstellingsrondje door waarbij hij
iedereen mooie functies toebedeelde ( -kascommissie, van partijfotgraaf,

beveiliging, etc.)- Het geheel zag er flitsend uit en was duidelijk bedoeld om een
goede indruk op te maken.
=RvT gaf als motivatie voor deze bijeenkomst dat zij de onenigheid binnen rechts zat is. De
CP'86 is de enige partij op dit moment die in aanmerking komt voor haar steun. en
GLIMMERVEEN komen er bij haar niet meer in. Eerstgenoemde omdat dat een ongeleid
projectiel is en GLIMMERVEEN omdat hij te veel onder invloed van staat. Enige
kritische vragen werden door RVT gesteld, o.a. aan over de door haar vernomen
kritiek dat hij veel en dure buitenlandse reizen maakt. Dit werd uiteraard tegengesproken.
Helaas was RvT kennelijk niet op de hoogte van de geruchten over het drugsgebruik van
leider , hierover werden althans geen vragen gesteld.

schitterde in een vrij lange toespraak waarin "joden" en "nikkers" het
veelvuldig moesten ontgelden.
=Het hoofdonderwerp voor deze HO-vergadering (waar niet werd genotuleerd) was deelname
aan de Tweede Kamerverkiezingen in 1998. Het streven is om daaraan mee te doen. Er zijn
twee obstakels, de benodigde handtekeningen en ...het geld. Met name het geld was onderwerp
van bespreking.

opperde om het met drugs te verdienen, het doel heiligt ten slotte de middelen.
Via Internet zal bekendheid worden gegeven aan de zogenaamde 1000 gulden-club. Iemand
zou reeds f. 1.000,- hebben gestort en RvT zegde spontaan eenzelfde bedrag toe en zal al haar
kennissen dit ook in overweging geven. Volgens is er momenteel f.5.000,- in kas
en zal er nog f.7.000,- binnenkomen. Het weigeren van een rekening aan de partij door diverse
banken zou volgens advocaat met grote kans op succes voor de rechter gebracht
kunnen worden.

deed geen toezeggingen.
=De gemeenteraadsverkiezingen.
In een deelraad in Antwerpen is een persoon die eventueel wil overlopen als de CP'86 succes
heeft. In Vlaanderen zou de CP'86 reeds een grote naamsbekendheid genieten.

die in Kerkrade gaat kandideren is van plan om de Nederlandse taal te gaan
leren, hij zal gesteund worden door de Oostenrijkse echtgenote van en
door enkele Nederlanders. leek veel verstand te hebben van Internet en hij is
van plan de Nederlanders met een Internet-aansluiting in Kerkrade via dit medium te gaan
bestoken.

is zijn baan kwijt. Hij wil proberen de Duitse nationaliteit te krijgen en wil
dan ook in Nederland kandideren.

en zouden eventueel ook in Nederland op een kandidatenlijst kunnen
uitkomen.
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Onderwerp:

Aan Aan Operatienunnter

Operatienaan

Infomuuner

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 111.97

: 4

: 8/

werd het volgende vernomen:
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- CP86 zou tqpsftn de 80 en 100 leden tellen.
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Onderwerp : demo Antwerpen d.d. 11-11-97

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368 114.97

Voor de demonstratie in Antwerpen d.d. 11-11-97 werd op genoemde datum verzameld op
het station van Rotterdam.

' Aanwezig waren:

Opvallend afwezigen waren

Er was weer de nodige chaos op het station in Rotterdam.

en

was vergeten waar het



verzamelpunt was.

In totaal namen een veertigtal personen aan de demo deel.

De demonstratie onder het motto "Amnestie voor Odal-aktiekomitee" werd begeleid door de
politie en leverde verder geen problemen op. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn
in de Leeuw van Vlaanderen.
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Operatie
T>

Nummer

Directie : D2

Team : '

Bewerker : D2S/

Datum
aanmaak rapp. : 19-1-98

l» i Rw



INFORMATIE:

1. Het "Congres".
De beoogde vergaderlocatie, Prikkewater, bleek niet beschikbaar omdat verzuimd had
de reservering te bevestigen.

Het geheel was uitermate rommelig. Men week in eerste instantie uit na een café, maar
besloot uiteindelijk uit te wijken naar de woonkamer van



aanwezig
15 (waarvan er 12 ook lid zijn van de CP'86),

te weten:

Er was geen agenda, er was geen presidium ( "leidde" de bijeenkomst), er was geen
verslag van de vorige bijeenkomst, er werden geen notulen gemaakt.

2. Overzicht deelname gemeenteraadsverkiezingen CP'86.
Deelraad Feyenoord, en , handtekeningen
praktisch rond.
Deelraad Delfshaven, en . , handtekeningen rond.
Deelraad Charlois,
Deelraad Krooswijk-Kralingen, een kennis van

Deelraad Noord, , hoewel die regelmatig zegt te willen stoppen.
Deelraad Prins Alexander,
Spijkenisse,
Rotterdam, en
Vlaardingen, aanvankelijk , doch deze wil niet meer.
Schiedam,
Terneuzen,

Den Haag, , heeft nog 7 handtekeningen nodig.



Amsterdam, is beoogd, maar die wil eigenlijk niet, al 13 handtekeningen.
Nijmegen,
Leeuwarden, , heeft reeds 5 handtekeningen.



Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
18 november 1998

i D?9S1125/5l5if

Persbericht

CP'86 verboden verklaard

Op vordering van het Openbaar Ministerie heeft de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam bij beschikking van 18 november 1998 de vereniging
DE NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP'86 verboden verklaard en ontbonden met
benoeming van een vereffenaar.

De rechtbank was met de officier van justitie van oordeel dat uit de doelstelling
van de vereniging en de toelichting daarop, het beginselprogramma, het over-
gelegde propagandamateriaal, de partijbladen en de wijze waarop door de
vereniging de publiciteit wordt gezocht, blijkt dat zij niet anders beoogt dan het
oproepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van alloch-
tonen. Hierdoor handelt de vereniging in strijd met de openbare orde, als bedoeld
in artikel 2:20 van het Burgelijk Wetboek.

Bij haar oordeel is de rechtbank ervan uitgegaan dat de vereniging kan worden
beschouwd als een voortzetting van de vereniging Centrumpartij '86 Eigen Volk
Eerst. Zowel de vereniging Centrumpartij '86 Eigen Volk Eerst als diverse
(oud)bestuursleden van deze vereniging zijn veroordeeld wegens strafbare feiten,
waaronder (het aanzetten tot) belediging, gepleegd in de periode 1994 tot en
met 1996.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Voorlichting rechtbank:
Jan Merton 020 - 541 26 08
Petra Robbers 020 - 541 28 82
fax 020 - 541 23 97



AFSCHRIFT
ARROMMSSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM

TWEEDE MEERVOUDIGE KAMER

Beschikking op de onder rekestnutnmer 98.1608 H ingeschreven

vordering van de officier van justitie in het arrondissement

Amsterdam, kenmerk 5500/98/4, welke vordering onder meer

strekt tot de verbodenverklaring en ontbinding van:

de vereniging "BE NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP'86",.*« *̂
statutair gevestigd te Amsterdam,

als bedoeld in artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE.

Bij vordering met bijlagen, ingekomen ter griffie van deze

rechtbank op 29 mei 1998 heeft de officier van justitie

gevorderd dat de arrondissementsrechtbank te Amsterdam de

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid DE NATIONALE

VOLKSPARTIJ/CP'86 (hierna ook: NVP/CP'86) verboden zal ver-

klaren en zal ontbinden met benoeming van een vereffenaar.

De vordering is behandeld ter terechtzitting van 7 oktober

1998, waarvan afzonderlijk proces-verbaal is opgemaakt.

Voor NVP/CP'86 is niemand verschenen.

Op 21 oktober 1998 is ter griffie van de rechtbank een op 17

oktober 1998 gedateerde brief ingekomen, met kopie aan de

officier van justitie en de Kamer van Koophandel, voorzien van

de handtekening van S. Mordaunt en een onleesbare handteke-

ning, met de mededeling jjlat de officier van justitie zich de

moeite kan besparen de NVP/CP'86 verboden te verklaren en te

ontbinden, aangezien op 17 oktober j.l. reeds een ontbinding

heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding hiervan heeft de officier bij brief van 27

oktober 1998 bericht haar vordering te handhaven.

De beschikking is bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING.

1. In dit geding wordt uitgegaan van de volgende feiten.

1.1. Bij akte van 20 mei 1986, verleden ten overstaan van mr.

E.P.M. Hoekx, notaris ter standplaats Grave, is opgericht de

vereniging CENTRUMPARTIJ '86.



rekestnummer 98.1608 H -2-

1.2. Bij akte van 27 januari 1992 heeft ten overstaan van mr.

j .C.R. van Reedt Dortland, notaris ter standplaats Amsterdam,
een wijziging van de statuten plaatsgevonden, waarbij onder

meer is bepaald:

• STATUTEN:
Naam en Zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Centruapartij '86
"Eigen Vol* Eerst" en heeft haar zetel te Amsterdan.
Zij wordt voorts in de statuten aangeduid als
"de partij", -r-—- — —

-Buvrr.
Artikel 2. :-
De partij is opgericht op twintig nei negentienhonderd
zes en tachtig. De partij is aangegaan voor onbepaalde
tijd. tf

Uit een uitreksel uit het verenigingsregister van 22 mei 1992

blijkt dat alsdan als bestuurders staan geregistreerd:

*
DOSSIER-DR: 218. 502
Blad l Kanw

vin Koophandel

voor Amsterdam

Ot K v» MI ?
C 3— w»r3r-

UITTREKSEL UI? HET VERENIGINGENREGISTER
PER 22 MEI 1992

Statutaire naam: CENTRUMPARTIJ ' 86 'EIGEN VOLK 2ERST"

Verkorte naam; C. P. ' 86 EIGEN VOLK EERST
(Deze naam 11 door Verenigingenregister ingevuld)

Statutaire zetel. AMSTERDAM

ndres van de vereniging: WOLBRANTSKERKWEG 142
1069 DG AMSTERDAM

Correspondentie-adres:
s 7690 AA BERGEHTHEIM POSTBUS 6

• l» *mmmmmmmm*m9B*x*mmm*v*mmmmm**mmmmmmmnmmmmmmm*m**mm*mmmmmmmmmmmmmmm»mfB*

Datua oprichting: 20 MEI 1986
Datum aktawi^ziging: 27 JANUARI 1992
Datum stat. beëindiging: ONBfPAALD
3e statuten zijn opgenomen in een notariële akte

'uncti onari s s e n-
1aam, titel, functie: WILLEM JOHANHES WIJNGAARDEN

VOORZITTER/PENNINGMEESTER A. I.
Jeboorredatum 18 FEBRUARI 1928
l&res: 7694AH KLOOSTERHAAR, DUYTSCHSTR 14
2atura in functietreding: l AUGUSTUS 1990
/ertegenw bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder (s ) )

laan, titel; functie: WILLEM JOSUA BEAUX BESTUURDER
Ie" 'ortedatui» 30 JULI 1930 ,i \i i i l
\d^.«s: 13S3JH ALMERE, OLDEfffERDE 273 UU^-VVjjP***-V UXU
)atum ir. functietreding: l SEPTEMBER" 1988 ' \ü(,O. Ciü P\VJ
'erregenw. bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder (s ) )

laan, titel, functie.

dres:
'atun ir. functietreding-
'erteaenw. bevoeadheid:

TSEODORUS PISTER TERMIJN
VICE-VOORZITTER/PLV PENNINGMEESTER

10 NOVEMBER 1930
3069TA ROTTERDAM, EINSTEXNPLAATS 379
l SEPTEMBER 1988 -̂-/
Gezamenlijk bevoegdXmet/andere bestuurder (s ) )

31ad : volgt



rekestnummer 98.1608 H -3-

JOS3IER-NR: 218. 502
U ad 2

JITTREKSEL OIT HET VERENIGINGBNREGISTER
'ER 22 MEI 1992

Kanw
van KoophmcM
•n Fabrieken
voor Ainst*ra*m

10 '3

Jaan, titel; Junctie:
ieboortedatui» v

vdres:
>atun in f unc ti at reding:
'ertegenw. bevoegdheid:

STSWART FRANCISCUS MORDAUNÏ BESTUURDER
21 JANUARI 1963
2513BW S GRAVENHAGE, TORENSTR 160
l AUGUSTUS 1990

bevoegd (aet andere bestuurder (s))

taan, titel; functie:
ieboortedatua
idres:
latua in functietrediag.
'ertegenw. bevoegdheid.

TIBOR RUDOL.F KUDDE TWEEDE SECRETARIS
/ 23 FEBRUARI 1965

2171PP SASSENHEIM, UIVER 211
S NOVEMBER 1991
Geramenli^X bevoegd (net andere bestuurder(B))

aieen geldig indien door de Kaner voorzien van een originele handtekening.
••• 37 regels *"*

1.3. "Bij akte van 6 juni 1995 ten overstaan van voornoemde

notaris zijn de statuten wederom gewijzigd, waarna artikel l

luidt:

STATUTEN:
Naam en
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Nationale ——
Volkspartij/CP'86, verkort genaamd NVP/CP'86, en is —
gevestigd te Amsterdam. ——
Zij Wordt in de statuten de partij genoemd.

en artikel 3 luidt:

Doel. -—-—.—————.———«.-»——_•«..
Artikel 1. — — .
1. De partij stelt zich ten doel:

solidarisne via de "Derde Weg"-strategie;
herstel van Heel-Hederland;
volksinspraak in plaats van partij
dictatuur; —————— —
behoud van nationaal en etnisch karakter.
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2. Oe partij tracht deze doelstellingen ondermeer
te bereiken door: —-———--———-.-—-————
a. het geven van bekendheid aan haar politieke —

doelstellingen in al dan niet periodiek
nationaal en internationaal verschijnende
tijdschriften;

b. het opstellen en verspreiden van en
propaganda maken voor haar politieke
uitgangspunten^zoals die in haar —
partijprogramma en aanvullende nota's zijn

_ „ verwoord; ———————-—
c. het beleggen van bijeenkomsten in binnen

en buitenland; —
d. het deelnemen aan plaatselijke,

provinciale, landelijke en europese
verkiezingen; ———— ——

e. het onderhouden van sterke banden met ——-—
gelijkgestemde internationale politieke
partij en; — —— —

f. alle overige wettige middelen die tot het
doel van de partij kunnen leiden.

1.4. De wijzigingen in de statuten zijn telkenmale ingeschreven

onder dossiernummer 40218502 van het verenigingsregister bij de

Kamer van Koophandel te Amsterdam, welk dossier betrekking heeft

op de NVP/CP'86 met als oprichtingsdatum 20 mei 1986.

1.5. Op 2 april 1998 staan in het verenigingsregister als be-

stuurders vermeld:

KAMER VAN KOOPHANDEL ^
AMSTERDAM

DOSSIERNUMMER. 40218502 3LAD l

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER

RECHTSgSRSOONGEGSVSNS
RECHTSVORM VERENIGING MET VOLL. RECHTSBEVOEGDHEID.

(STATUTEN IN NOTARIËLE AKTE)
STATUTAIRE NAAM • NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP' 86.
VERKORTE SAAM : HVP/CP' 86. . .
STATUTAIRE ZETEL AMSTERDAM
ADRES TORENSTRAAT 160, 2513BW > S-CRAVENHAGE
CORRESPONDENTIEADRES • POSTBUS 962, 2501CZ ' S-GRAVENHAGE.
OPRICHTING 20-05-1985.
AKTS LAATSTE STATUTEN-
WIJZIGING 06-06-:995. .

SESTUURDER(S)

SAAM MORDAUNT, STEWART "RANCISCCS :5
GEBOORTEDATUM il-01-1963
ADRES TORESSTRAAT 160, 25133W • S-GRAVÏNHAGE
INFUNCTIETREDING 32-11-1996
TITEL VOORZITTER.
3EVOEGOKEIC GEZAMENLIJK 3EVOEGD ' M E T ANDERE BESTUURDER'. 5
AANVANG -eioiSE) VERTEGEN-
WOORD: 3ISGS3EVOEGSHEIS 3 2 - : l -.996
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NAAM FRELING, MARTYN ' 16
GEBOORTEDATUM 14-09-'.964
ADRES SNGELSESTRAAT 43 A, 3028C3 ROTTERDAM
INFUNCTIETREDING 02-11-1996
TITEL. SECRETARIS
3EVOEGDHSI3 , GEÏAMENLIJK 3EVOEGD (MET ANDERE EEST'JÖRDERIS! •
AANVANG (.HUIDIGE; YERTSGEN-
WOORDIGIHGSSEVOEG:>.EID 02-11-1996

NAAM TEIJN, JAN , 17
GEBOORTEDATUM 30-07-1966
ADRES PAUL KRUGERSTRAA7 46 A, 3072GM ROTTERDAM
INFUNCTIETREDING 03-11-1996
TITEL VI CE-SECRETARIS .
3EVOEGDKEI3 ' GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDSRï 3EST'JURDER(S) )

•"AANVANG ; HUIDIGE; VERTSGSN-
WOORDIGIÏIGSEEVCEGDKEi: ' -02-11-1995

ALLEEN GELDIG ISDIïN DOOR DE KAMERVOORZI-N VAH SEN ORIGISELE «ANDTEXSNING

21 AMSTERDAM, 32-04-1998

VOOR UITTREKSEL

KVK AMSTERDAM

1
•j1 • KtHTOO* 4MSTIIOH»

>oiriiu:j5< :000 c» j«frtiua
r r«W JJ! » M r 0101 !Jt -5 ?<

1.6. Op 5 oktober 1998 staat als enig bestuurder nog vermeld:

£3U5,

SXJiM -RÏLISG, XA?.mi , 16
14-OS-1954.

. 2SGEZS3STSAAÏ -C A, 3025C3 3.CTTÏ3J
02-11-13SÓ. . . .

TI7SL . SSCSETAiCö
•' 3SVQEG2KÏID : GZaAMSHtlJlC SïVOSGD iXE? ASSESI 5ïST'JCSCï3l( S) )

XAUVXNG (SOIUIGE! VSS7SGZS-'
:SH2 02-11-1996

:j

Tevens zijn op 6 mei 1998 de navolgende wijzigingen bij de Kamer

van Koophandel ingeschreven:

- per l april 1998 is S.F. Mordaunt als bestuurder uit functie

getreden;

- per 20 april 1998 is J. Teijn als bestuurder uit funktie ge-

treden;

1.8. Bij vonnis van deze rechtbank van 2 mei 1995 zijn de

"VERENIGING CENTRUMPARTIJ '86 EIGEN VOLK EERST" en haar toen-

malige bestuursleden W.J. Wijngaarden, W.J. Beaux, T.R. Mudde en

S.F. Mordaunt veroordeeld op grond van artt. 137 c, d, e en,

voorzover het de bestuursleden betreft, 140 van het Wetboek van
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Strafrecht voor feiten gepleegd in de periode van l februari 1992

tot 31 december 1994.

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft deze vonnissen vernietigd bij

arresten van 11 december 1995, waarna dit Hof in de zaak tegen

"CENTRUMPARTIJ '86 EIGEN VOLK EERST" bewezen heeft geoordeeld dat

zij zich aan de navolgende misdrijven heeft schuldig gemaakt:

l' -ten aanzien van het onder l tenlastegelegde-
i

' Het zich in het openbaar bij geschrift opzenelijk beledigend uitlacen
over een groep mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst,
meermalen gepleegd;

-ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde-
>

het in het openbaar bij geschrift aanzetten tot haat tegen en/of
discriminatie van mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst,
meermalen gepleegd;

-ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde*

het, anders dan ten behoeve van zakelijk berichtgeving openbaar
maken van een uitlating die naar zij wist voor een groep mensen
wegens hun ras en/of hun godsdienst beledigend is en aanzet tot haat
tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras en/of hun gods-
dienst
en
een voorwerp, waarvan zij wist dat daarin een uitlating was vervat
die oor een groep mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst
beledigend is en aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen
wegens hun ras en/of hun godsdienst, anders dan ten behoeve van
zakelijke berichtgeving, verspreiden en ter openbaarmaking van die
uitlating en ter verspreiding in voorraad hebben, meermalen ge-
pleegd;

-ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde-

de voortgezette handeling van
het in het openbaar mondeling en bij afbeelding aanzetten tot haat
tegen en discriminatie van mensen wegens hun ras,
en
het, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving openbaar
maken van een uitlating die naar zij wist voor een groep mensen
wegens hun ras beledigend is en aanzet tot haat tegen of discnmma-
tie van mensen weaens hun ras;
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-ten aanzien van het onder 5 tenlastegelegde-

de voortgezette handeling van
het in het openbaar mondeling en bij afbeelding aanzetten tot haat
tegen en discriminatie van mensen en gewelddadig optreden tegen
persoon of goed van mensen wegens hun ras,
en
het, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving openbaar
maken van een uitlating die naar hij wist voor een groep mensen
wegens hun ras beledigend is en aanzet tot haat tegen of discninina-

~~ *" tie van mensen wegens hun ras. U

Daarbij heeft het Hof bij de bepaling van de straf onder meer

overwogen:

" Verdachte heeft zich schuldig gemaakt het op zeer grote schaal door middel
van pamfletten of folders in het openbaar' uitlatingen doen en verspreiden,
die zowel beledigend zijn voor, als aanzetten tot haai tegen en discriminatie
van in ons land verblijvende etnische minderheden. Voorts heeft verdachte
zich door middel van het geven van opdracht tot het maken van televisie-
programma's schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat tegen en/of
discriminatie van etnische vreemdelingen.
De inhoud van die folders en televisieprogramma's - in samenhang be-
schouwd- is jegens in Nederland verblijvende etnische minderheden
kwetsend en beledigend door uitlatingen als:

- een multiraciale hutspot,
- honderdduizenden overbodige legale en illegale vreemde-

lingen,
- een onbeheersbare criminaliteit,

-- nog veel meer onwelkom ongeregeld en

door hen als groep rechtstreeks in verband te brengen met criminaliteit en
asielbedrog. De omstandigheid dat de teksten zich niet richten tegen een
bepaalde groep maar kennelijk tegen etnische minderheden in het algemeen
doet daaraan geenszins af.

De bewezen verklaarde feiten zijn dermate ernstig dat zij het opleggen van
een aanzienlijke geldboete rechtvaardigen.

Uit het uittreksel uit het documentatieregister de dato 20 oktober 1995
betreffende de verdachte blijkt dat verdachte niet eerder wegens het plegen
van enig strafbaar feit is veroordeeld.

Op grond van al het bovenstaande is het hof, met de rechtbank en de
procureur-generaal, van oordeel dat het opleggen van de hierna te vermel-
den geldboete, passend is. "

en haar veroordeeld tot een boete van tienduizend gulden.
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De Hoge Raad heeft'bij arrest van 30 september 1997 behoudens de

strafoplegging het arrest van het Hof in stand gelaten en het

beroep verworpen.

In de zaak tegen Mordaunt heeft het Hof bewezen geoordeeld:

hij in het lijdvak van l februari 1992 tot en met 31 december 1994
in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie die werd
gevormd door hem, verdncluè en anderen, te weten S.F. Mordaunt,

.̂  W. J. Deaux, 'W J. Wijngaarden, tl. Ruitenberg en de Vereniging
Centrum Parlij '86 "Eigen Volk Eerst", welke organisatie lot
oogmerk had het plegen van misdrijven, (e welen
Ie. het zich in het openbaar, bij geschrift opzettelijk beledigend

uitlaten over groepen mensen wegens hun ras enVof hun
godsdienst,

en
2e. liet in het openbaar, bij geschrift aanzetten tot hn.it of discri-

minatie (in de 7.in van artikel 90 quntcr van het Wetboek van
Strafrecht) van mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst,

en
3e. liet, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving

uitlatingen openbaar maken, die naar genoemde organisatie
(die werd gevormd door verdachte en anderen) en hij, ver-
dachte, en zijn mededaders wisten, voor een groep mensen
wegens hun ras en hun godsdienst beledigend waren en
aanzetten tol haat legen of discriminatie (als bedoeld in
artikel 90 qualer van het Wetboek van Strafrecht) van men-
sen wegens hun ras en/of hun godsdienst.

en
4e. het. anders dan ten behoeve van zakelijk berichtgeving,

voorwerpen waarin naar genoemde organisatie (die werd
gevormd door verdachte en S F. Mordaunt, -W.J. Beaux,
W.J Wijngaarden, II. Ruilcnbcrg en de/Vereniging Centrum
Partij '86 "Eigen"Volk Eerst") en hij. verdachte, en zijn
mededaders wisten, uitlatingen, die voor een groep mensen
wegens hun ras en/of godsdienst beledigend waren en aanzet-
ten lot haat tegen of discriminatie (als bedoeld in artikel 90
qualer van het Wetboek van Strafrecht) van mensen wegens
hun ras en/of hun godsdienst waren vervat, verspreiden en
ter openbaarmaking van die uitlatingen en verspreiding in
voorraad hebben,
en
welke deelneming bestond uit het ontwikkelen van plannen
om voornoemde misdrijven te plegen en uit het bijeenbren-
gen van de benodigde middelen om voornoemde misdrijven
te plegen en uit het geven van aanwijzingen en/of inlichtin-
gen met betrekking tot de ui tvoering van voornoemde mis-
dri jven, lerwij l hi j , verdachte, in genoemde periode bestuur-
der van die organisatie was. "
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Ook dit arrest is door de Hoge Raad in stand gelaten behoudens de

strafoplegging.

1.9. Diverse (oud)bestuursleden en leden van "Centrumpartij '86

Eigen Volk Eerst" en/of NVP/CP'86 zijn veroordeeld wegens straf-

bare feiten gepleegd in de periode 1994 tot en met 1996, welke

feiten onder meer daarin bestaan dat zij zich schuldig hebben

gemaakt aan het zich opzettelijk beledigend uitlaten over een

groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuigingt
en/-of -het aanzetten daartoe onder meer in het kader van acti-

viteiten ten behoeve van de politieke partij CP'86.

1.10. Het partijprogramma van "Centrumpartij '86 Eigen Volk

Eerst", uitgave lente 1993, vermeldt als voorwoord van het

partijbestuur:

II Cetttritmpartij '
Elgan volk eerst

Poatgiro 1934072

Lente 1993

Waarde lezer,

Voor u ligC het partijprogramma van de Centrumparty '86
'Eigen volk eerst".

Ons politiek denken en handelen wordt bepaald door:

Ons streven naar een geestkrachtlg nationaal bewustzijn
van het Nederlandse volk.

Ons verzet tegen de ongecontroleerde invasie van honderd-
duizenden, criminele en parasiterende vreemdelingen in ons
overbevolkte land.

Onze str|jd voor het behoud van het recht op sociale recht-
vaardigheid voor alke Nederlander.

Mocht u vragen hebben of nadere toelichting wensen naar
aanleiding van dit programma, waarin wty ons politiek ge-
dachtengoed hebben vervoord, dan nodigen v)] u uit contact
met ons op te nemen.

V|j hopen dat u in dit programma voldoende aanrakings-
punten zult vinden, die met uw eigen politieke opvattingen
overeenstemmen. Sen partUl'idnaatachap van onze party zou
dan- een consequente reactie kannen rijn.

Het partijbestuur.
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Tevens luiden paragrafen 5.19. en 5.20. van hoofdstuk V onder het

kopje "Onze Rechtsorde" als volgt:

U 5.19. Het Nederlandae «taataburgarichap il ba§11»t niet bedoeld o«:
*. in on* land tijdelijk verblijvende vreemdelingen ««n aociaal-

financiHl» tekerhaid t* garanderen, du« niat voor hac rar-
krUgen van aan •ocitlcraditcmrd.

b. politiaka partyen Ca halpan aan oneigenlijke «tauenvinat.
5.20. Hat Hade'rlandi ataataburgerechap Tarondarttalt «at naae, dat

•an:
t. ook «allerdaad Hedarlandar l*.
b. vrijwillig tan volle haraonleert In bat Hederlandaa eultuur-

patcoon. ||

en paragrafen 7.7. tot en met 7.9. van hoofdstuk VII onder het

kopje "Vreemdelingenbeleid" als volgt:

* 7.7. Nederland ia vol, tjokvol.
We ataan al voortdurend op elkaara tenen Bet alle fruatratlea
van dien. Br kan echt niemand aeer bü- Bet ia werkelijk tijd
dat we dit fait nu eena duideJtyk onder ogen tien en ona daarnaar
gedragen. Deze onontkoombare realiteit xal onze beleidaaaat-
ragelen ten aantian van vreemdelingen Boeten geen bepalen.
De vraag la reeda lang niat meer relevant of «U dit willen,
het la een Boeten ! Hederlend ia geen iaaigratieland.

7.8. De noodzakelijkheid van reaigratia v a. n de hier tijdelijk tewerk
geatalda vreeadelingen tullen we onder ogen Boeten xlen,
re»pectievel()k tullen de maatregelen genoaen moeten worden OB
aet dete operatie te «tarten. De daaraan verbonden koatan koaen
ten laaie van de begroting van ontwlkkellngahulp.

7.9. lemlgralie van hier verblijvende vreemdelingen die geen deel
hebben aan het arbeldaprocea (paraalterende vreemdelingen)
reepectieveiyk de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben
bereikt, elamede hier illegaal verblijvende vreemdelingen, dient
te worden afgedwongen. i <

l.ll. "Centrumnieuws" nummer 1-1994, de kwartaaluitgave van

Centrumpartij '86 Eigen Volk Eerst heeft onder de rubriek "En nou

ik!" onder meer het volgende artikel opgenomen:

VERKIEZINGSZWENDEL

De organisatie van Turkse moskesnjn Neder-
land heeft de hier verblijvende „moslims
opgeroepen "aan de verkiezingen mee te doen
om het gevaar van extreem-rechts te neutrali-
seren."
Het zijn barre tijden voor de systeempanijen,
maar de oproep van de imans is de patent-
oplossing voor al hun electorale ongerief.
Worden de systeem-partijen in de steek
gelaten door het eigen volk?... Dan kiezen zij
zich toch een ander volk!
De zakkenvullers en baantjesjagers komen
stemvee tekort'7 Geen nood. De buitenlanders
voorzien in de groeiende behoefte, uiteraard
volgens het beproefde pnnctpc: voor wat hoort
wat.
De buitenlanders worden voorgetrokken bij
het toewijzen van woningen en banen \ls
tegenprestatie stemmen ze CDA, PVDA of
:en anders 'sigcn volk laatst'-club.

Sinds 1985 mogen vreemdelingen die langer
dan vijfjaar in ons land verblijven, stemmen.
In Amsterdam presteren ze het zelfs om
duizenden illegalen mee te laten doen aan de
deelraadsverkiezingen. Met name de Marokka-
nen maakten tot nog toe spaarzaam gebruik
van de hun geboden mogelijkheden.
Daann komt evenwel verandering. Koning
Hassan II - zoals bekend een groot democraat-
vindt namelijk dat zijn onderdanen m Neder-
land in het vervolg naar de stembus moeten
gaan, en een verzoek van de koning legt de
modale marokkaan nier zomaar terzijde.
De rekenmeesters van het CDA hebben
becijferd dat de Chinezen in ons land tezamen
goed zijn voor een kamerzetel. Dus stamelen
Brinkman en de halve partijtop in hun beste
Chinees nteuwjaarswensen om het begin van
het jaar van de hond luister bij :e zenen.
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Voor de chnstendcrnocraten is het het jaar van
Maunc: de Hond een jaar voi catastrofale
opiniecijfers en dne verkiezingen waann ae
eens zo getrouwe aanhang het laat af*eten
Dat schept een band, een grondslag ille
afhaalchmezïn van Nederland kunnen worücn
verenigd achter hun man. Brinkman Vooral
de PvdA hoopt de schade beperkt te houden
via de allochtone stem. Nu al zijn sr een half
miljoen 'stemgerechtigde illo's, en hun aantal
neemt gestaag toe. In Amsterdam compenseer-
den ze volledig het verlies van de sociaal-
democraten onder de Nederlandse kiezers.
De PVDA ontwikkelt zich zodoende steeds
meer tot de partij van de allochtonen.

Een partij waar de gewone Nederlander niets,
maai dan ook mets van te verwachten heeft.
Dat stemrecht voor vreemdelingen is een
ordinaire verkiezingszwcndel.

Welk resultaat er ook uit de bus moge kornet
vast staat dat hè: is vervalst E:n en ander z;
zijn uitwerking niet missen op het toch al lag
aanzien van de politiek
Er worden m ons lanc namelijk geen eerlijk
verkiezingen meer gehouden, en het woon
'volksvertegenwoordiging' kunnen we gevoeg
l i jk schrappen zolang -leden van (dee!)-gc
meenteraden en parlement worcen gekozer
door hier niet thuishorende, die directieven uil
Rabat volgen.
Hassan 11 heeft zich met ;t bemoeien met de
Nederlandse politiek Laat Zijne Koninklijke
Hoogheid eens vrije verkiezingen toestaan
waar hij de scepter zwaait, m plaats van de
oppositie tegen zijn regime in de kerker te
gooien
In de democratisch gekozen regering van
Marokko wordt Mohammed Rabbae dan
minister, speciaal belast met de begeleide
terugkeer van zijn landgenoten |(

1.12. In het onder 1.11. vermelde blad worden, mede met het oog

op de verkiezingen, de volgende stickers aangeboden:

M STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS STICKERS

EIGEN
VOLK

Centrumpartij '86
Postbus 962 2501 CZ Dtn Haag

STOP de afbraak van
ons sociaal stelsel.

Ccnirumpartü *S£
Postbus 962 2501 CZ D«a Haag

2SOI CZ Da Hm.,

STOF mmmm
N U !

CeBtrumparUi 'M
a« cz t>« HUC

NEDERLAND
VOOR DE NEDERLANDERS

B A A S I N
E I G E N L A N D

mm""'•^^^•^••^••

lc.oinicBp.no'
l Pnibui MI iMI CZ D.o Hu||

Besie-nummer 1001
v. oor bestellingen.

•Vssomnus» 300 i;utcs voor ƒ 10.-
ne ongevoega bestelformulier
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1.13. Door het bestuur van de Centrumpartij '86 Eigen Volk Eerst

wordt in april 1994 aan de dagbladen ter publikatie de navolgende

advertentie aangeboden:

d
1£

Centrumpartij '86

Bent u ook van mening dat:

' m Nederland geen plaats is voor een
multiculturele samenleving;

* de criminaliteit onbeheersbaar is ge-
worden;

' niet meer bezuinigd moet worden op
onze bejaarden; -

* ons milieu op de eerste plaats komt.

STEM DAN 3 MEI:
L1JST19, G.P.'86
CENTRUMPARTIJ '86 - INFO: 020-5105292

1.14. Onder de rubriek "En nou ik!" schrijft de redaktie van

"Centrumnieuws" (nummer 2-1994} onder voorzitterschap van T.

Mudde:

DE VRIES VINDT HET OOK. EIGEN
VOLK EERST

En v,ij maar aenken aai alle banen aan buiten-
landers werden vergeven Blijkt zelfs ae
Minister van Sociale Zaken het :egenoeei .n ce
Tweede Kamer te zeggen De Vnes hield op
2S mei een gloedvol betoog dat "de banen m
eerste instantie aan Nederlanders moesten
worden gegeven" Ja u begnjpt het al het ging
om zwaar en vtes werk Inderdaad asperaeste-
ken. net als bijvoorbeeld bollen pellen is goed
genoeg voor Nederlandse werklozen
Natuurlijk is het schandalig dat steeds meer
jongeren werkschuw gedrag venenen En ook
hè: argument van de socialistische parasiet Jan
Manimssen dat de :umaers alleen maar de

Polen willen uitbuiten :s enigszins waarneidsge-
trouw maar waar gaat al aat geld can naar toe
aat N oor het aan het werK heleen van allochto-
nen worct «.erstrekt Asperges «n bollen zijn
naar wij menen met onrein voor moslims en
ook Moiukkers en anaere voormalige rijksge-
noten hadden m het lana van herkomst ook m
de grond gewroet En dan vergeten we nog een
grote groen werkzoekenden
U kent ze vast wel. bij alle demonstraties lopen
ze voorop, zetfs voor werkloze allochtonen
schreeuwen zij zich de longen uu het lijf

Of zijn aeze N'eaerlancers zo prmeoieel
zich ook niet tot het door de minister beaoela «
Eigen Volk rebenen1 ||
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1.15. In "Centrumnieuws" nummer 4-1994 staat onder het kopje

"Nederland is terminale patiënt" onder meer:

11
De Centrumpartij '36 'Eigen Volk Esrsi" :s
de enige panij m Nederland die regering en
volksvertegenwoordiging en hun voor-
gangers sinds jaar'en cag. zowel landelijk
provinciaal als gemeentelijk len >olle ve-
rantwoordelijk stelt voor het desastreuze
wanbeleid van de laatste decennia Wij de
Centrumpartij '86 "Eigen Volk Eerst" stel-
len de afbraakpolitiek van regering en
volksvertegenwoordiging aan de kaak
want

NEDERLAND, is bankroet met een staats-
schuld van 480 miljard gulden

NEDERLAND, ts het meest cnmmele land
van Europa, onze gevangenissen worden
voor 75% bevolkt door buitenlanders

NEDERLAND, is het grootste drügsdoor-
voerland m Europa

NEDERLA.ND is het 'ano '.vaar de rechten
m de grondwet alleen -.oor buitenlanders
opgaan

NEDERLAND is het land dat de sociale
zekerheid voor zijn eigen burgers tot de
grond toe afbreekt

NEDERLAND, heert zijn unieke gezond-
heidszorg laten uitmergelen door honderd-
duizenden niet betalende vreemdelingen ||

1.16. De nummers l tot en met 4 van 1994 van "Centrumnieuws", be-

vatten alle de rubriek "Aanpassingsproblemen" vergezeld van een

oproep aan de lezers, zoals bijvoorbeeld:

Ik weet met of u de uitzending van TV-
nomaden van maandag 21 november heeft
gezien die berichtte over het congres van
de CP '86, maar aan het einde liep het
werkschuwe lompenproletanaat weg onder
begeleiding van het afgrijselijke lawaai van
één of andere Hassan-band. Onder de de-
monstranten echter waren geen of nauwe-
lijks import-inwonen van ons vaderland
aanwezig Hoezo aanpassingsproblemen?
Je kan hier slechts spreken van «en zirkeiij-
ke dwang naar zelfvemieiigm& Dat deze

vorm van vroegtijdige dementie meer en
meer voorkomt bij mheemsen kan toege-
schreven worden aan de lokroep van het
geld waardoor men zich graag compromit-
teren laat En toch luidt een oud gezegde;
"Men zal de hand met bijten waardoor men
gevoed wordt"
Enkele ontsporingen die konden gebeuren
door het toelatingsbeleid van CDA, PvdA,
D66 en WD en andere systeempartijen
kunt u in de volgende kroniek lezen, he-
laas*

Uw bijoragen over "cviltuurvemjking",
colourboratie" en 'doelgroepsuccessen"

blijven welkom, mits voorzien van bron
en datum, bii

REDACTIE CENTRUMNIEUWS,
POSTBUS 84, 2170 AB SASSENHEIM
of FAX: D2S22-17053. II

waarna vervolgens een reeks van negatieve mededelingen waarbij

slechts allochtonen zijn betrokken. Deze rubriek wordt gehand-

haafd in het onder 1.17. genoemde partijblad.

1.17. De Revolutionaire Nationalist, het partijblad van de NVP/

CP'86, dat vanaf 1995 tweemaandelijks zou gaan verschijnen, -zo

blijkt uit het colofon-, vermeldt in het eerste nummer op blad-

zijde 9:
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ONGESCHIKTE ALLOCHTO-
NEN KUNNEN TOCH AGENT
WORDEN

Hans Dijkstal, at vrolijke saxo-
foon-clown van hei paarse kabinet
bovendien miniiier van
Binnenlandse Zaxcn heeft besloten
dal allochtone studenten aan de
politie-academie die oroolemen
hebben met hun siuoie. niet ankla-
gen mogen worden Du heett de
minisier besloten njjr jjnleiümg
van klachten over discriminatie op
de opletam; Hei jjnul um j|len>.
onder allochtonen is imtfsenrcdi;
hoog. ui »el Jjn 'Je discriminatie
hggen heen Dij^ul /ic.h l-uen
venellen En zo ?JM ue op njjr
de maaucnjopij die Jczc lieden
wensen. V.JJIIH aj die het kunnen
betalen zich omringen dmv lijf-
wachten «n wonen m punkers ter-
wtjl de go^onc Mi.r\clin$ utirüt
berooid terui;! Je p»iui« inekykt

VSB STEUNT DISCRIMINA-

De VSB ivoomeen
Nutssoaaroanki m Leioschendarn
heeft een Elft van ƒ 15 000 gedaan
aan de Turkse en Marokkaanse
gemeenscnao voorde bouw van
een onderkomen Vrouwenen
mannen heooen. volledig naar
Islamitische traditie, gescheiden
vertrekkenen act» iieiten Zoals u
weet steunt de .Nationale
Volkspartij/CP '36 deze miodel-
eeuwse opvatting, zoljng het
Moslims oetren in de hooo dat
deze mensen zich niet integreren
in onze iamenlc\g Echter het
feu dat de VSB hiervoor geld van
haar cliënten georuikt is een ern-
stige vorm van volksvcmud Wij
roepen alle activisten m
Leidschendam die een rekening bij
het bewuste kantoor hebben op
hun rekening op ie zegiïn met
reilen' 3 11

In datzelfde blad staan de navolgende afbeeldingen:

H l Ĵ ,Uit»l<« «Et Tt JODWf5 ML-
nituMtM Oowwtuui .<UU- '

H«I HUT IH ert ew >nm 1
Tcvmue>i,i«flki'Mi.>ii l

ot MUUIANOUS
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1.18. In de "Revolutionaire Nationalist" nummer 9, zomermaand

1996, verschijnt een artikel van de hand van de juist gekozen

voorzitter W.J. Beaux met onder meer de navolgende tekst:

Zoals a m nee hoofdartikel heer:
kunnen lezen kozen oe leden ;s n
niww Dagelijks Bestuur Uu ae
samenstelling van het nieuwe
Dagelijks Bestuur zo wisten de
media te meiden, bleek dat ce oar-
Hj een radicalere koers wis inge-
slagen. Wanneer de pers wil laten
weien dat de Nationale

_ -. ' Volkspar:ij/CP'36 met du DB
nimmer tot Sjoemelen noen tot
comoromissen bereio zal zijn. Jan
kan ik du beamen. En wanneer
men me; -aoicahienng beaoe't. Jai
•A;I ons ten volle zullen inzetten
voor oui Volk en Vacerland VIHX i
hehaud van onze cultuur en e:«n-
heid' H
In IMI ge- ui. mede njmenx mijn
mede-bestuurders, ja wu znn je' i-

f

Op bladzijde 8 van dit partijblad wordt een aanbod gedaan van

"artikelen uit de CP-winkel" waaronder "klevers" met de tekst:

"Fijn blank te zijn" en "Blank is beautiful".

In nummer 11-1996 op bladzijde 11 wordt naast een aantal andere

"likkers" nog een sticker met de tekst:

"Laat je niet discrimineren omdat je toevallig Nederlander bent!"

te bestellen bij S.F. Mordaunt aangeboden.

1.19. Onder de titel "Wie wij zijn en wat wij willen" verschijnt

in 1996 het tweede "Gele Boekje", het beginselprogramma van de

NVP/CP'86 (uitgave bloeimaand 1996).

Dit bevat volgens de inhoudsopgave:

I Geschiedenis NVP/CP'86

II Ideologische grondslag

III Doelstellingen

IV Statuten

V Volkslied
In het partijblad nummer 9 van 1996 wordt op pagina 10 aangekon-

digd dat dit "Gele Boekje" verkrijgbaar is door geld over te

maken op een gironummer van S.F. Mordaunt.

Als doelstellingen van de NVP/CP'86 staan vermeld:

11 NATIONALE VOLKSPA RTIJ/CP 'H6

Begin I«W5 wordl de Nulionale Volk.\punij/CP '86 gesiniLiuicciü H.MI het lumliuc
model Het HooldbeMuur krijgt meer zeggenschap, de kringen wuidcn t» ijevoinid
/odji /i| onulhunkelijk en jdequaat kunnen inspimgen op zaken die duet.te .ILIIC u.iucn
en hei p,irti|oigaan krijgi een andere nu.im en opmaak. 11
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Tijdens het Ie Icdencongres van de Nationale Volkspanij/CP 'X6 m Valkonsuaaul op
13 mei 1995 woiden de nieuwe slalulen aangenomen alsmede de Y I C I ilocUicllinüen
gelnimuleeid.

•* Solidansme via de "Derde Weg"-siraiegie
* HetMel van Heel-Nederland
J Vulksinspiiiak in plaats van pamjen-diclauiur
• Ik-liniul van etnisLh en ii.HHHUi.il k a ï a k l u

met als toelichting onder meer:

»ioeisiuipen heelt de nieuwe oigamsaiic haar ideologische gioiulsl»» l
vonden /o.ils die m 19X0 tui de oprichting van de Cenlrumpaitii leidde De Nationale
Volks|iaiti|/CP 'R6 is de enige volksnatiomilististhe paitij in Nedeiland die mb middels
lia.u \oiicgcm\ixmliger\n via huuen-pailemenl.ni e actie keen legen de afbraak van
i HIS Miualc stelsel. de vernietiging van uwe cultuur. de veiloedeimg van de
Ncilei kindse laai en de teloorgang vjn onze volksgemeensehiip De alliantie van libeia-
leit cii'scH.i:ilisien. do opvcilgeis van de oer-vi|aiulen loninuinisiiH: en kapitalisme, kun-
nen hli | \cn lekenen op ver/cl vanuit het iadu.alc volksdeel
IV lei m "Eigen Volk Eeist" /oals die door de CP 'X6 |aicn weid gehiuikt is met l>ei
aannemen tan de nieuwe siii|dleus "V<x>i Volk en Vaderland" met in ongenade yeiaaki
iliK.li \eisicikt weergegeven. Een soeverein Nedeiland in een Euiopa der Vi)lkeien Dal
duel -.noen wi| iia al meer dan 15 |;i;ir ||

1.20. De hiervoor onder 1.19. vermelde vierde doelstelling wordt

als volgt in het beginselprogramma besproken:

" 4. BEHOUD VAN NATIONAAL EN ETNISCH KARAKTER

De Nationale Volkspauij/CP '86 stelt dat de Nederlandse cultuur, taal noimen en waa i -
den dient te worden beschermd tegen alle aanvallen van buitenaf. Het hedendaags natio-
nalisme van de Nationale Volk.spartij/CP '86 slaat voor hel behoud van de eigenheid dei
• i-rschetdene volkeren en m het bijzonder voor het behoud van de eigenheid van hei
|y)erland.se volk. Hel is hel streven van het Nederlandse volk naar onafhankelijkheid

vrijheid, zellbeschikking en eenheid. Het is de oorspronkelijke wil van het Nederlandse
volk tot zelfverdediging tegenover vreemde imeres..ses en machtsaanspraken. De eigen-
heid van hel Nederlandse volk IN niet slechts een oppervlakkige zaak. doch een iloni ile

•uwen heen gegroeide vorm van iradiue. Deze tradine heelt hel Nederlandse volk als
/.odanig gevormd en zich daurmee onderscheiden van de andere Euiopese volkeren, ilic
eigenheid van hel Nederlandse volk en de verscheidenheid der Europese volkeren diem
beschermd te worden.
De Nauonale Volksparnj/CP "86 neemi hiermee afstand van de verameiikanisenn» % a n
Euiopa en elk streven nnai een multiculturele samenleving, hetgeen dus geen inieyiaiie
maar streven naar remigratie betekent. M

1.21. Op 2 november 1996 vindt een schisma in de NVP/CP'86 plaats

en wordt er een nieuw bestuur gevormd, bestaande uit:

S.F. Mordaunt, die al bestuurslid was vanaf 25 oktober 1996, M.

Freling en J. Teyn. In de Revolutionaire Nationalist, jaargang 3,

nummer l, lentemaand 1997 schrijft Joop Glimmerveen vervolgens

onder het kopje "Het conflict in de NVP/CP'86:
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Vanaf nu zijn de
gematigden, dat wil zeggen: de
profiteurs, opportunisten en
huichelaars geheel verzameld m
partijen als de CD, het Nederlands
Blok en dergelijke partijtjes en de
parüj van Beaux en consorten,
.terwijl de revolutionaire rechts-
•radicalen die een geheel nieuw
•maatschappelijk en politiek stelsel
|in ons land willen vestigen, zijn
. iverzameld iri de parti] van Freling
jen Mordaunt en m de Nederlandse
JVolks-Unie Tussen de
[vooraanstaande revolutionaire
jrechts-radicalen is ondertussen een
[hechte samenwerking ontstaan en
ïMartijn Freling. Joop Glimmerveen.
Eite Homan, Constant Kusters.
Stewart Mordaunt en Jan Teijn,
alsmede hun medestnjders. vormen
een eensgezind front dat met een
gezamenlijke lijst de verkiezingen
voor dgJTweede Kamer in 1998 zal
ingaan

Deze samenwerking kan
het begin zijn van de doorbraak \og&
het echte, bevrijdende
volksnationalisme, zoals dat m
Nederland vanaf maart 1971 door
de Nederlandse Volks-Unie is
verkondigd en m welke partij ook
Mordaunt en Freling als zeer
jeugdigen - wat goed is. komt vroeg
- met hun politieke activiteiten zijn
begonnen. Dat deze revolutionairen
de echte bestrijders en vijanden zijn
van de heersende politieke
machthebbers en niet miserabele
figuren als Beaux en Janmaat, is
gebleken uit de commotie die in
politiek Nederland heerst sinds het
bijzonder ledencongres van de
NaDonale Volkspartij /CP'86 van
Freling en Mordaunt op 2 november
1996 en de herdenkingsbijeenkomst
van de Mars naar de Feldhermhalle
op 9 november 1996.

2. De vordering van de officier van justitie (hierna: de

officier).

De officier legt aan haar vordering ten grondslag dat de werk-

zaamheden van NVP/CP'86 opruiend, racistisch en discriminerend,

als bedoeld in het Internationale Verdrag van New York van 7

maart 1966, zijn. Daartoe heeft zij -kort en zakelijk weerge-

geven- aangevoerd dat indien een politieke partij activiteiten

verricht, die, maatschappelijk gezien, ontwrichtend werken en

waardoor rechten van anderen disproportioneel worden geschonden,

terwijl daarbij de status van politieke partij in feite als

dekmantel fungeert, deze politieke partij geen bestaansrecht meer

heeft.

Aan de hand van een opsomming van veroordelingen van de "Centrum-

partij '86 Eigen Volk Eerst", de rechtsvoorgangster van NVP/CP'86

en (ex)bestuursleden, onder meer als hiervoor onder 1.8. en 1.9.

aangegeven, en onder verwijzing naar door haar overgelegde

bewijsmiddelen als onder meer hiervoor onder 1.10. en volgende

aangegeven, acht zij voldoende aannemelijk gemaakt dat stelsel-

matig intimiderend en opruiend wordt opgetreden ten opzichte van

politieke partijen en groeperingen die zich inzetten voor de

belangen van vreemdelingen.
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Het belang om te mogen voortbestaan van een politieke partij,

die opereert als een racistische organisatie en bij voortduring

hamert op de achterstelling van bepaalde groepen mensen binnen

onze samenleving, waarbij geweld niet wordt geschuwd en waardoor

de tegenstellingen tussen groepen in onze samenleving gevaarlijk

worden aangescherpt, weegt niet op tegen de bescherming van het

belang van anderen, die daarvan het slachtoffer zijn.

Ook nu de bestuurders deels de NVP/CP'86 zouden hebben verlaten

en de activiteiten zijn verminderd, heeft het Openbaar Ministerie

nog—belang bij zijn vordering. De geschiedenis leert immers dat

in tijden van economische terugval vaak politieke onvrede ontstaat

waarbij rechts-extremisme en racisme de kop opsteken.

Het Openbaar Ministrie acht -mede gezien de omstandigheid dat de

onder 1.8. vermelde uitspraken van de Hoge Raad niet tot een ge-^
wijzigde opstelling van de NVP/CP'86 hebben geleid- een uitspraak

van de rechtbank van belang aangezien daarvan een signaal-funktie

uit kan gaan voor de toekomst, aldus steeds de officier.

3. Noch de NVP/CP'86, noch haar (voormalig)bestuursleden zijn ter

zitting verschenen. Tegen de vordering is dan ook geen verweer

gevoerd.

4. De beoordeling.

4.1. Vooropgesteld zij dat het hier handelt om een vordering tot

verboden verklaren en ontbinding van een politieke partij op

grond van het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 van het Burgerlijk

Wetboek (hierna: BW), welk artikel luidt:

"Een rechtspersoon Waarvan de werkzaamheid in strijd

is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op

vordering van het openbaar ministerie verboden ver-

klaard en ontbonden."

Het betreft derhalve een vordering gericht op een civielrech-

telijke sanctie als reaktie op het verboden karakter van die-

politieke partij.

Zoals ook de officier in haar conclusie aangeeft dient met

terughoudendheid van dit middel gebruik te worden gemaakt.

Verscheidenheid van politieke partijen en vrijheid van menings-

uiting en vereniging vormen immers onder meer de grondvesten van

ons staatsbestel.
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4.2. Uit de parlementaire behandeling van het wetsontwerp

"Wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen"

(Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17476) blijkt dat de minister

en de wetgever uitgebreid aandacht hebben besteed aan de

formulering van de verbodsgrond(en) in het alsdan voorgestelde

artikel 15 van het wetsontwerp. Dit wetsontwerp werd overigens

ingediend als reaktie op de uitspraak van de rechtbank Amsterdam

van 8 maart 1978 (NJ 1978,281) naar aanleiding van een vordering

tot ontbinding van de Nederlandse Volksunie.

In de -memorie van antwoord heeft de minister naar aanleiding van

de vrees van sommige leden van de Tweede Kamer nog eens benadrukt

dat het uitgesloten is dat de rechter het begrip "in strijd met

de openbare orde" ruim zal uitleggen en wel als "uit maatschappe-

lijk oogpunt ongewenst". Dat zou immers ruimer zijn dan "in strijd

met de wet", terwijl uit de wetsgeschiedenis nu juist blijkt dat

bedoeld is dat de verbodsgrond beperkter is dan in strijd met de

wet en beperkter dan aantasting van andermans rechten.

Hij benadrukt dat vrijheid van meningsuiting en vrijheid van

vereniging pijlers zijn van de democratie en zegt:

K
Gebruik daarvan zal dan ook niet lic.-.t sis werkzaamheid in

strijd met ae openbare orae kunnen worden cestempela. Ik zie niet goea
welke andersoortige voorbeelden van nancenngen m strijd met de openbare
orde zouden zijn te geven dan de vooroeelcen m alinea 8. Deze geven geen
voet aan de gedachte dat leaen van politiexe grceoenngen uit vrees voor
veroodenverklaring woraen of zullen worcen gersma m de vrijmoedigheid
waarmee rij willen pleiten voor verandering van Grondwet, wet of beleid of
voor het opzeggen van verdragen Het uiten van aolitiexe wensen worat
gewaarborgd door ae vrijheid van meningsuiting, sen grondrecht dat OOK
in zware tijden hoog gehouden moet woraen. Over dergelijke pleidooien
moet de kiezer ooraelen, niet de rechter Al is de ruimte voor politieke
stromingen niet geheel onbegrensd, zij behoort m mijn ogen zo ruim
mogelijk te worden bemeten. Verschraling van de oolitieke strijd m Neder-
land uit vrees voor verbodenyerklarmg is aan ook een soookbeeld dat noch
naar huidig recht noch onaer de gelding van het wetsvoorstel wordt
opgeroeoen

10. Toegegeven kan worden dat de m alinea 8 genoemde voorbeelden
evenzeer m strijd zijn met de goeae zeaen, m de betekenis dat immoreel
worat gehandeld, als in strijd met de openoare orce. Sr behoeft daarom
geen ber-vaar tegen te oestaan om alleen strijd met ae openbare orde noq
als verbodsgrond te handhaven '

In de nota naar aanleiding van het eindverslag onder l wordt

nogmaals terughoudendheid bij het optreden tegen politieke
partijen bepleit:

II
'. ^:: 'iet eindverslag 3liii<t sat vete fracties .n j£=2f-::e ,ns:ernmen met

ae m ahnes 3 van ce memcne van srtwoora gegeven '/ccrceeiaen van
reertscerscnen cie lancelen :n strijC met ce ocep-care orc:e 5sn aantal
fracties ".eert ecnter cuioelijk naar voren geeracnt cat n net suzor.cer sij
het oct'eaen tegen oclmeke cartijer. terughcucencr.eiC gecocen is, cmdat
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caaroi) naast de vrijheid van vereniging an vergacs'ing OOK ce «/rijneic van
meningsuiting en staatkundige rechten op het scei s:aan OOK de regering
iieeft. m alinea 9 van de memorie van artwccrc, net ce'ang aangegeven
van ce vrijheid van meningsuiting als een eer ciiie's eer cenocratie en
caaroo laten volgen aat de ruimte voer oolitie^e stromingen ;o ruim
mcceiijk moet worden bemeten Dezs ruimte cenccr overigens met alleen
toe ;e komen aan politieke stromingen ook snaere geestelijke stromingen
behoren aansoraek :e kunnen maken oo een :e!fce eer;iec voor hun
meningsuitingen Dat een ander ae vrijhe-c moe: worcen gelaten m zijn
meningsuitingen *s een eer grondslagen van se ccenoars orde m Necer-
land. Wanneer de openbare orae maatstaf ;s, moet ce "scnter dus een
grotere benoeczaamheid dan jegens recntscersonen :cncer politieke of
ancers geestelijke grondslag m acht nemen Daarom -rean ik dat de
regeling reeds tot de terughoudendheid noopt cie vele 'ecen voorstaan De
regering is het overigens met de lecen van de rractie van ae ? v d A eens
dat de voorbeelden m alinea 8 van de memorie van antwoord niet als
limitatief moeten worden beschouwd. H

Ook in de Eerste Kamer komt ter sprake dat de rechter slechts in

uitzonderlijke gevallen zal ingrijpen als reaktie op misbruik van

wettelijke vrijheden en bevoegdheden, waarbij ervan uit wordt

gegaan dat de rechter zich ervan bewust zal zijn, dat hoe meer

grondrechten bij een verbodenverklaring betrokken zijn, des te

zwaardere eisen gelden om de verbodenverklaring te rechtvaardigen

op grond van de openbare orde. Van die openbare orde maakt de

bescherming van die grondrechten immers een wezenlijk bestanddeel
uit.

4.3. Uit bovenstaande parlementaire behandeling blijkt derhalve

dat niet alleen terughoudend dient te worden opgetreden indien

een vordering tot verbodenverklaring en ontbinding zich richt

tegen' politieke partijen, doch ook dat bij het debat over de

gronden die aanleiding kunnen vormen voor een verbod met name

aandacht is besteed aan handelingen, die inbreuk maken op

algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsbestel, zoals

bijvoorbeeld ongerechtvaardigde aantasting van andermans vrijheid

of menselijke waardigheid. De verwerpelijkheid van rassen-

discriminatie is als zodanig met name genoemd.

Dit betekent dat het bij herhaling aanzetten tot en het uitlokken

en propageren van discriminatie, ook bij een zeer restrictieve

interpretatie van het begrip openbare orde in ieder geval onder

deze verbodsgrond vallen.

4.4.1. Van belang voor de beoordeling van de vordering van de

officier is vervolgens wat onder "werkzaamheid" in de zin van

artikel 2:20 lid l BW dient te worden verstaan en of daarvan in

de gegeven omstandigheden sprake is.
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Uit de Memorie van Antwoord blijkt dat het woord werkzaamheid

hier in zijn gewone feitelijke betekenis is gebruikt en derhalve

omvat "de daden die de rechtspersoon stelt en de woorden die hij

spreekt en schrijft, ongeacht op welke wijze blijkt dat die zijn

gesteld, gesproken of geschreven in het kader van de organisatie

met rechtspersoonlijkheid. Daartoe behoren de middelen waarmee

hij zijn doel nastreeft, maar ook bijvoorbeeld het stelselmatig

niet afdragen van premies. De enkele overtreding van een of meer

verboden stempelt een rechtspersoon nog niet tot ongeoorloofd.

Dergelijke overtredingen moeten zijn geworden tot een schakel in

de werkwijze om als werkzaamheid te worden aangemerkt en boven-

dien zo ernstig zijn, dat die werkzaamheid binnen de termen van

artikel 15 valt."

Bij de beoordeling of hiervan sprake is gaat de rechtbank,

evenals de officier, ervan uit dat de NVP/CP'86 beschouwd kan

worden als een voortzetting van Centrumpartij ' 86 Eigen Volk

Eerst. Niet alleen is de NVP/CP'86, zoals blijkt uit een bijdrage

in haar hiervoor onder 1.19. vermelde 'Gele Boekje', deze mening

zelf ook toegedaan, doch dit blijkt met name uit de gang van

zaken als vastgesteld onder 1.1. tot en met 1.4.

4.4.2. Onder 1.1. en volgende zijn een groot aantal feiten en

omstandigheden vastgesteld, die aangeven dat niet slechts in-

cidenteel, maar daarentegen bij herhaling en stelselmatig vanaf

begin 1992 wordt voortgegaan op de weg die destijds is ingeslagen

en die wordt gekenmerkt door de doelstelling, de werkwijze, het

propagandamateriaal en de berichtgeving. Tevens kan daaruit

worden opgemaakt dat de ingeslagen weg geen reële wijziging heeft

gekend, ook niet na de hiervoor onder 1.8. vermelde rechterlijke

uitspraken en de onder 1T9. vermelde veroordelingen van partij-

bestuursleden. Dit betekent derhalve dat hier zonder meer van een

werkzaamheid gesproken kan worden als in de wet bedoeld.

4.4.3. Tevens blijkt uit de doelstelling en toelichting daarop,

het beginselprogramma, de (geciteerde) passages uit propaganda-

materiaal, de partijbladen, de wijze waarop de publiciteit wordt

gezocht, en het stickermateriaal, zoals dat onder meer hiervoor

in deze beschikking (gedeeltelijk) is weergegeven, dat met deze

werkzaamheid van de NVP/CP'86 niet anders wordt beoogd dan het

oproepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discrimi-

natie van allochtonen.

Zoals hiervoor onder 4.3. reeds overwogen, dient dit aangemerkt

te worden als in strijd met de openbare orde als bedoeld in het
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hier toepasselijke'artikel 2:20 lid l BW.

5. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de werkzaamheid van de

NVP/CP'86 in strijd is met de openbare orde, zodat zij verboden

dient te worden verklaard en zal worden ontbonden.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

B E S L I S S I N G .

De jfechtbank:

- verklaart de vereniging "DE NATIONALE VOLKSPARTIJ/CP'86"

verboden en ontbindt deze;

••

- benoemt tot vereffenaar van de bij deze beschikking ontbonden

'' vereniging mr. F.B.J. Grapperhaus, kantoorhoudende te Amsterdam

aan de Apollolaan 15;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.M. Beins, D.P. Ruitinga

en M.Th. Nijhuis, leden van genoemde kamer, en uitgesproken ter

yre terechtzitting van 18 november 1998 in tegenwoordigheid

Steur als griffier.
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