
BASISDOCUMENT M.B.T ORGANISATIES

NAAM ORGANISATIE : CENTRUM PARTIJ 86 (CP'86)

DATUM LAATSTE WIJZIGING : 230499 Doo

1. ALGEMEEN
a. Andere namen
b. Datum oprichting
c. Ideologie
d. Hoofdvestiging

Adres :
Postbus
Postgiro
Telefoon
Fax

e. Overige vestigingen

1986
rechts-extremistisch, neo-nazistisch

banKrekening •

CP'86, krinq Limburg,

Venray, tel/fax i
f. Ledental/jaar : ong. 250 (juli '92)

2. HISTORISCHE ACHTERGROND.
Op 11 maart 1980 werd de Centrum Partij (CP) opgericht, mede door uit
Amsterdam. Deze uit NVU-kring afkomstige wetenschappelijke medewerker had nog kort voordien
(december 1977) de Nationale Centrum Partij (N.C. P.) opgericht, maar deze partij kwam al in februari
1980 in opspraak toen een aantal van haar leden slaaqs raakte met de in de Mozes en Aaronkerk te
Amsterdam verblijvende illegale gastarbeiders. i wilde met zijn partij een breed publiek
aantrekken en meende weer met een schone lei te moeten beginnen: "De Centrum Partij".
Tot de Tweede-Kamerverkiezingen van 1982 heeft de CP zich vaak geprofileerd door provocerend
optreden en het eenzijdig benadrukken van een der programmapunten, i.c. de gewenste remigratie van
vreemdelingen. Met de beëdiging van Drs JANMAAT in de Tweede Kamer werd de provocatieve
periode vrijwel afgesloten. Alle inspanningen werden nu gestoken in de stichting van een
wetenschappelijk bureau, de aanstelling van fractiemedewerkers, de oprichting van plaatselijke
afdelingen en de scholing van (toekomstig) partijkader. Hierna ontstond er een interne machtsstrijd in
de CP. Dit resulteerde in het in oktober 1984 uit de partij gooien van JANMAAT. Op dat moment ging
hij als JANMAAT verder in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd richtte hij een nieuwe partij op: "de
Centrum Democratie" (CD).
Na het vertrek van JANMAAT ging de CP zich Centrum Partij'86 noemen. De teloorgang zette zich toen
in. Noemenswaardige activiteiten vonden niet meer plaats. De CP'86 leed vooral aan een gebrek aan
kundige kaderleden, een grote interne verdeeldheid en de grote zuigingskracht die JANMAAT met zijn
CD heeft op de aanhang van CP'86. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 1990 wist de CP'86
haar lokale positie in de raden van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te handhaven.

3. DOELSTELLING.
De partij zegt niet de belangen van links of rechts, maar die van heel de Nederlandse bevolking
centraal te willen stellen. Hun 'Volks-Nationalistisch' denken komt vooral tot uiting in de benadering van
het vreemdelingenvraagstuk en wordt tegenwoordig geïntegreerd met de economische en sociaal-
maatschappelijke problematiek. De CP draagt over het algemeen radicalere standpunten uit dan de
CD. Kenmerkend in dit verband is dat sinds 1990 het CP'86 foldermateriaal wordt opgesierd met het
JFN-symbool (het Keltisch kruis).

4. LEIDINGGEVENDE PERSONEN/CIP-nr
Voormaiige partijleiding, zie ook chronologisch overzicht:
partijvoorzitter :
ex-voorzitter: j(aftreden omdat hij voorstander was van integratie met CD)
ex-voorzitter:
secretaris : ,
buitenland coördinator
penningmeester : < • • , • < • ' \



hoofd best. leden : __._ __ (tevens Haags raadslid) Geroyeerd nu voorzitter nieuwe
cp86

(gemeenteraadslid te Rijswijk),
gemeenteraadslid te Rotterdam)*Geroyeerd nu secr nieuwe

CP86

leider : (CP-jongerenorganisatie "De Jonge Geuzen" die zich vrij
onafhankelijk van de CP'86 opstelt.

: De31-jariger is sinds 1993 de aanvoerder van de Rotterdamse kring
van de extreem-rechtse partij CP'86. Onderzijn leiding is de Rotterdamse
afdeling sterk geradicaliseerd. Daarvóór was hij ondermeer lid van de
Nederlandse Volksunie en het Aktiefront Nationale Socialisten. Het
Rotterdamse raadslid onderhoudt nauwe contacten met rechts-extremisten
in het buitenland. Van 1987 tot 1993 woonde hij in München en was hij actief
in de Duitse neonazi-scene. Dit jaar was hij onder meer aanwezig bij de
Mussolini-herdenkingen in Italië en de Franco-herdenking in Spanje.,
is ook lid van de Amerikaanse neonazi-beweging National Alliance. De man
moet zich ook nog verantwoorden voor het gerechtshof in Arnhem wegens
zijn betrokkenheid bij een demonstratie in Zevenaar in november 1994. Hij
scandeerde daar leuzen als „Auslander raus" en „Holland voor de
Hollanders". De politierechter in Arnhem veroordeelde. hiervoor
eerder dit jaar tot 1500 gulden boete en een week voorwaardelijke celstraf.

5. ORGANISATIE EN STRUCTUUR.
De jongeren vereniging van de Centrum Partij heet "de Jonge Geuzen". Door de partij wordt voor hen
het blad "de Jonge Geus" uitgegeven. De Jonge Geuzen hebben indertijd te kennen gegeven op geen
enkele wijze betrokken te willen worden bij de conflicten binnen de moederpartij omdat dit niet de
belangen en de doelstellingen van jeugdig Nederland dient, waarvoor de vereniging heet te zijn
opgericht. Voorzover bekend hebben de Jonge Geuzen een zgn. "waakzaamheidscentrum" in het leven
geroepen dat voorlichting geeft over juridische zelfverdediging en verder "anti-democraten" en
tegenstanders registreert. Het partijblad van CP'86 is de "Revolutionaire Nationalist". Sedert medio '93
heeft de partij een eigen "inlichtingendienst" onder de naam "ODIN". De activiteiten van de
inlichtingendienst zijn m.n. de de tweede helft van 1995 sterk toegenomen. Leden fotograferen
tegenstanders van de partij en brengen hun persoonlijke gegevens naar buiten. Daarbij wordt
samengewerkt met andere neo-nazistische groepen als het ANS. Het verzamelen van informatie
geschied volgens CP'86 puur als zelfverdediging. Men wil mensen die CP'86 in de gaten houden zelf
ook controleren. Het is een preventieve actis om te voorkomen dat ze iets tegen de partij ondernemen,
aldus CP'86 raadslid uit Rotterdam De activiteiten van ODIN richten zich met name op
GROENLINKS. Volgens 1heett de dienst inmiddels een goed inzicht in de anti-fascistische
beweging, "wij hebben onze tegenstanders goed in kaart gebracht". Verleden jaar bracht de partij
folders uit met namen, foto's en adressen van anti-fascisten uit het noorden van het land. In een van de
recente uitgaven van de "Revolutionaire Nationalist" is opgeroepen informatie te verzamelen over leden
van Groenlinks. Het gaat om inlichtingen over plaatselijke activiteiten, wat ze voor de kost doen en wat
het kenteken van hun auto is. Sinds de laatste uitgaven van het blad zijn van Groenlinks-leden in
diverse plaatsen in Nederland naam, adres en telefoonnummers bekend gemaakt en ontvangen
mensen dreigtelefoontjes, is er brand gesticht in het trappenhuis van een woning en werden leden
gefotografeerd. Twee vrouwen kregen te horen dat ze op de "dodenlijst" kwamen te staan.

6. RELATIES/ORG.CODE.
Neo-Nazistische Nationale Partei Deutsehland (NPD:
De verkiezingspamfletten van CP'86 zijn gedrukt door de

QDIN: (staat voor Onderzoeks Documentatie en Inlichtingen Netwerk),
n/a Kn.SMOSflnlichtinaendienst VOORPOST)

(BE). '
GIRO
t.n.v. ovv steun.(Finan. steun voor het werk kan worden gegeven via giro nr)
ODIN geeft ook via Internet gegevens door met adressen en persoonlijke gegevens van zowel
Groen Links personen als antifascisten. ODIN zou tevens goede kontakten onderhouden met



Kosmos, de veiligheidsdienst van hetiKlaamsblok Voor ODIN zouden o.a(

>uit Arnhem e n < , ~ ywerken(Bron ANP)
»•

In blik op links F%blikatie variODIN waarin zij regelmatig namen en adressen van linkse en
antifascistische mensen publiceert. Groen linksers worden na verspreiding
van het blad regelmatig bedreigd en opgebeld.
$

Nationaal-Revolutionaire Aktie: landelijk secretariaat:

# __, -, • • • -t * * - «f
Tel.' . .. ,) ihkv actie "anti-antifa" tegen GroenLinks.
Zie ook Fundamentalistische Arbeiders Partij (NL)

Boerestaat Partij (Zuid Afrika):
was tijdens zijn bezoek aan Zuid Afrika ondergebracht bij', '.'

Keaaktielid van het nieuwsblad van de conservatieve partijf > probeert heeft in 1995
geprobeerd een grote delegatie van Rechtsextreem aanhangers uit de BENELUX zotrer té1

krijgen om Zuid Africa te Bezoeken.

7. CHRONOLOGIE ACTIVITEITEN, VERWIJZINGEN EN OVERIGE DETAILS.
***daturn item/ref. en datum/rubr./bron/eval./exploitatiej/n:..
voorbeeld: ***060493/bci92.345.061192/stg.c/bvd/b2/n: * $

***990423/Celstraffen geëist tegen rechts-radicalen/ANP-bericht/unclass

De Procureur-generaal heeft voor het hof in Den Haag celstraffen geëist tegen de extreem-rechtse
voormannen " i en Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de
rechts-radicalen tijdens bijeenkomsten van neo-nazi's in 1996 aangezet tot haat tegen en discriminatie van
joden, buitenlanders en kleurlingen.NVU-leider , V ' en voormalig C P ' 8 6 - v o o r z i t t e r ' >
hebben volgens het OM hun opruiende toespraken gehouden tijdens een partij vergadering van CP'86 in
Rotterdam-zuid en een internationale bijeenkomst van neonazi's in een café in Schiedam. Volgens het OM
heeft' 'onder meer opgeroepen tot "vernietiging van democratische politici". Na de vergadering
werd een kleurling door extreem-rechtse skinheads mishandeld. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde

en / vorig jaar tot respectievelijk vier maanden en een maand celstraf. De
procureur-generaal eiste vrndaa teaen v • , j vier maanden
gevangenisstraf en tegen i > zes weken cel. Het OM baseert zich voor het bewijsmateriaal
grotendeels op kranten artikelen. Justitie heeft de journalisten gevraagd om verklaringen af te leggen,
maar die weigerden als getuige op te treden. Volgens de PG waren de bijeenkomsten door de aanwe-
zigheid van journalisten openbaar en daj^maakt volgens hem dat de rechts-radicale voor lieden strafbaar
zijn voor hun uitlatingen. • +

****/091298/ANP/UNCLASS
De politierechter in Den Haag heeft woensdag de rechts-extremist, uit Alphen aan den
Rijn vrijgesproken voor het scanderen van de leus "eigen volk eerst. Volgens de politierechter is het
roepen van de tekst niet altijd strafbaar. De rechts radicaal was in december 1996 met enkele
geestverwanten een kijkje gaan nemen bij het huis van bewaring de Geniepoort in zijn woonplaats. Daar
werd een demonstratie gehouden tegen het opsluiten van uit geprocedeerde asielzoekers. De man was
indertijd lid van de onlangs verboden partij CP'86. S. en zijn extreem rechtse vrienden lieten door onder
meer het roepen van "eigen volk eerst" weten het niet met de betogers eens te zijn. Ook hadden de rechts
radicalen een vlag met een Keltisch kruis bij zich. De rechts extremisten werden door de politie
aangehouden. De officier van justitie eiste woensdag 600 gulden boete tegen de Alphen aar. S. had zich
door "eigen volk eerst" te roepen opzettelijk beledigend uitgelaten over asielzoekers en dat is discriminatie,
aldus het OM. De politierechter bepaalde echter dat alleen het roepen van de
leus niet strafbaar is en sprak de rechts extremist vrij. Volgens de rechter valt het roepen van de leus in dit
geval nnderde vriiheid van meningsuiting. Het vonnis werd dooreen groepje rechts extremisten, onder wie
NVU-leide/ en de Groningse neonazi _" , met gejuich ontvangen. Het gerechtshof
in Arnhejn veroordeelde vorig jaar het toenmalige CD-Kamerlid Janmaat en twee andere
rechts-extremisttn wel tot voorwaardelijke celstraffen en boetes voor het roepen van leuzen als "eigen volk
eerst, vol is vol en Nederland goorde Nederlanders" tijdens een legale demonstratie in Zwolle. Volgens het
hof heeft Janmaat met zyn uitspraken geprobeerd Nederlanders op te zetten tegen in ons land wonende
buitenlanders.



****/201198/ANP/UNCLASS
De rechtbank in Amsterdam heeft op 17 november 1998 CP'86 verboden en ontbonden; zie ANP berichten

****/170998/ANP/UNCLASS
Voor de rechtbank in Rotterdam is donderdag twee maanden gevangenisstraf ge%ist tegen de 35jarige
Hagenaar' j die ervan wordt verdacht in 1996 op een bijeenkomst van CP'86 in Rotterdam
geestverwanten te hebben aangezet tot discriminatie. Ook heeft het voormalig CP-raadslid volgens justitie
opgeroepen tot vernietiging van politici. De zaak kwam in de openbaarheid na dagblad publicaties van de
opruiende teksten die M. als gastspreker op een bijeenkomst van rechts-extremisten in Rotterdam had
afgevuurd. Hoewel het Openbaar Ministerie en de politie op de hoogte waren van de bijeenkomst, grepen
zij niet in, omdat het om een besloten bijeenkomst zou gaan. Onverwacht bleek een aantal journalisten
zich tussen M.'s geestverwanten te hebben gemengd. Op basis van kranten artikelen over M.'s uitspraken
herzag justitie het standpunt en besloot M. te
vervolgen. De bewuste kranten publicaties vormden donderdag een belangrijk deel van de bewijsvoering
tegen M. De Hagenaar weigerde voor de rechtbank in te gaan op zijn uitspraken van 1996. M. had tot de
Tweed-Kamerverkiezingen namens CP'86 zitting in de gemeenteraad van de Residentie. Hij verklaarde
zijn zwijgzaamheid met de mededeling dat hij in 1996 dacht dat de bijeenkomst in Rotterdam-Zuid besloten
was. M.'s raadsman mr. B. Schadd verbaasde zich over het feit dat het Openbaar Ministerie de kranten
artikelen gebruikt voor de bewijsvoering tegen zijn cli%nt. "Als de rechtbank deze gang van zaken toestaat,
is het hek van de dam", zei hij. Schramm vorderde vrijspraak voor M. De rechtbank doet op 1 oktober
uitspraak.

****/071098/ANP/unclass
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft woensdagochtend de rechtbank gevraagd de
rechts-extremistische politieke partij CP'86 te verbieden en te ontbinden. De partij maakte zich volgens het
OM met grote regelmaat schuldig aan discriminatie en racisme. De bestuurders van de partij gebruikten
geweld en bedreigden en beledigden personen om hun ideeën kracht bij te zetten. Tijdens de zitting waren
het opqeroepen bestuur noch een advocaat van de rechts-extremistische partij aanwezig. Overiqens staat
alleen 7 bij de Kamer van Koophandel nog ingeschreven als partijbestuurder.1 ,'' en.

; i hebben zich na de verkiezingen in mei uitgeschreven als bestuurder. Ondanks dat "de ratten nee
zinkende schip al hebben verlaten" en de partij op sterven na dood is, vindt het OM dat toch tot ontbinding
moet worden overgegaan. Als reden daarvoor geeft zij aan dat het rechts-extremistische denken zich in
golfbewegingen voordoet. Vaak wordt dit denken versterkt door economische crises en omdat deze niet
uitgesloten zijn, is het voor het OM van belang
de partU te verbieden. Daarnaast geeft het OM aan dat het aantal buitenlanders blijft toestromen en
onderzoeken uitwijzen dat de bevolking daar minder welwillend tegenover staat. Het moet daarom, volgens
het OM, worden voorkomen dat de giftige ideeën van CP'86 in vruchtbare aarde kunnen vallen. Het OM is
zich er van bewust dat het verbieden en ontbinden van een politieke partij met uiterste terughoudendheid
moet worden toegepast. Maar de CP'86 wier leden en bestuur al verschillende malen zijn veroordeeld en
die door het Hof als criminele organisatie is bestempeld, heeft volgens het OM geen bestaansrecht. De
rechtbank doet op woensdag 18 november uitspraak.

****/011098/ANP/unclass
De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag de 35jarige Hagenaar1 ' : / , veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf. M. heeft in november 1996 tijdens een bijeenkomst van CP'86 in Rotterdam
•geestvenNanten aangezet tot discriminatie. Tegen M., voormalig raadslid in de residentie, was twee
maanden gevangenisstraf geëist. De zaak kwam in de openbaarheid na dagblad publicaties van de
opruiende teksten die M. als gastspreker op een bijeenkomst van rechts-extremisten in Rotterdam had
afgevuurd. Hoewel het Openbaar Ministerie en de politie op de hoogte waren van de bqeenkomst,
grepen zij niet in, omdat het om een besloten bijeenkomst zou gaan. Onverwacht bleek een aantal
journalisten zich tussen M.'s geestverwanten te hebben gemengd. Op basis van kranten artikelen over M.'s
uitspraken herzag justitie het standpunt en besloot M. te vervolgen. De bewuste kranten publicaties
vormden tijdens de behandeling twee weken geleden een belangrijk deel van de bewijsvoering tegen M.
De Hagenaar weigerde voor de rechtbank in te gaan op 7ijn uitspraken van 1996. Hij verklaarde zijn
zwijgzaamheid met de mededeling dat hij in 1996 dacht dat de bijeenkomst in Rotterdam-Zuid besloten
was. M.'s raadsman mr. B. Schadd verbaasde zich over het feit dat het Openbaar Ministerie de kranten
artikelen gebruikt voor de bewijsvoering tegen zijn cliënt. "Als de rechtbank deze gang van zaken toestaat,
is het hek van de dam", zei hij. Schadd vorderde vrijspraak voor M.



Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam eist op 7 oktober bij de rechtbank ontbinding van de
extreem-rechtse partij CP86. Deeis volgt op de aankondiging vande voormalige minister van Justi-
tie, Sorgdrager, de Partij te willen verbieden. Een meerderheid vande Kamer is voor zo'n verbod.
Vorig jaar bevestigde de HogeRaad het vonnis dat rechtbank en hof in Amsterdam uitspraken over
het hoofdbestuur van CP86. De Hoge Raad oordeelde dat het hoofdbestuur zich gedraagt als een
criminele organisatie met het plegen van misdrijven als oogmerk. Die bestaan uit het aanzetten tot
vreemdelingenhaat en- discriminatie van etnische minderheden. Als CP86 na ontbinding toch doorgaat
met politieke activiteiten, kunnen de leden worden vervolgd wegens deelname aan een verboden
rechtspersoon.

****/280798/AN P/U N CLASS
Het Doenbaar Ministerie in Den Haag heeft maandag op de valreep de strafzaak tegen rechts-extremist

) geseponeerd. M. moest zich aanvankelijk dinsdagmiddag voor de rechter verantwoorden
voor aanzet tot discriminatie en vreemdelingenhaat. Op het laatste moment kwam het OM tot de conclusie
dat M. zijn uitlatingen niet in de openbaarheid heeft gedaan, en liet de aanklacht vallen. In 1995 zou M. in
het partijblad van CP'86, "De Revolutionaire Nationalist", in drie artikelen hebben aangezet tot
vreemdelingenhaat en discriminatie. M. was toen naast hoofdredacteur van het blad ook bestuurslid van
CP'86. Tegenwoordig is de rechts-extremist actief als actie leider van de nationalistische organisatie
Voorpost. Deze groepering streeft naar een hereniging van Nederland, Vlaanderen en Frans-Vlaanderen.
Persofficier S. Horstink van justitie in Den Haag laat weten dat het OM tot aan de rechtszitting de
mogelijkheid heeft onderzoek te doen. Volgens haar voldeed de aanklacht tegen M. bij nader inzien niet
aan het doen van uitlatingen in de openbaarheid. Daarom werd
de dagvaarding niet alleen ingetrokken, maar ook geseponeerd. Volgens ' van de Anti
Fascistische Actie (AFA) is het onzin om te stellen dat M. zijn uitlatingen niet in de openhaarheid deed. Een
partijblad van een openbare en geregistreerde politieke partij, zoals CP'86, is volgens' .'te allen tijde
openbaar. M. zelf zegt dat hij hogelijk verbaasd was toen hij maandag avond zijn antwoordapparaat
beluisterde. Het OM had het bericht van het seponeren van zijn zaak op de machine achtergelaten.
Volgens M. verontschuldigde het OM zich netjes voor de gang van zaken. Dinsdag kreeg de
rechts-extremist een schriftelijk bericht van justitie in Den Haag.

****/090698/AN P/U NCLASS
De extreem rechtse partij CP'86 heeft feitelyk opgehouden te bestaan. Twee van de drie bestuursleden
hebben zich bi; de Kamer van Koophandel laten uitschrijven. Daarnaast heeft de partij een schuld van
enkele tienduizenden gujdens waardoor een faillissement steeds waarschijnlijker wordt. Door het vertrek
van voorzitter , ) :en het bestuurslid . ,i is het voormalig Rotterdams raadslid! 'de
enig overgebleven oesiuurder van CP'86. Volgens. ' is sinds de gemeenteraadsverkiezingen in
extreem rechtse kringen echter niets meer van(' v!vpmnmfin. kwam in opspraak door
aanhoudende geruchten over drugs gebruik en schulden \t dat ook de partij een grote
schuld heeft. Vooral advocaten die de afgelopen jaren de verdediging van de partijleden op zich namen,
hebben nog vele duizenden guldens te goed van de partij. Een faillissement van CP'86 is volgens
"i 'dan ook onafwendbaar. Volgens het voormalig^Haags raadslid functioneert CP'86 al enkele

maanden niet meer als partij. Zelf stopt de 35jarige ! ook met de politiek. "Ik ben 21 jaar met de
politiek bezig geweest. Nu zet ik er een punt achter." üe teioorgang van CP'86 bespaart het Openbaar
Ministerie mogelijk een lastig prooes. Minister Sorgdrager wil de partij via een civiele procedure bij de
rechtbank in Amsterdam laten verbieden en ontbinden. Het OM kondigde in april aan dat de dagvaarding
"binnenkort" zou worden uitgebracht. De verbodsprocedure volgt op eerdere veroordelingen van
bestuursleden wegens deelname aan een criminele organisatie en het aanzetten tot rassen haat en
discriminatie door de rechtbank en het hof in Amsterdam. Een juridisch probleem kan zijn dat de huidige
rechtspersoon van de partij niet dezelfde is als in 1995.

*****/!60498/ANP-persberi cht/uncl as/Ffechter bui gt zi ch bi nnenkort over verbod CP86

het QDenbaar Mni steri e i n Aisterdambrengt bi nnenkort de dagvaard ng ui t v\aari n een verbod en

ontbinding van de rechts-extren® partij CPse vcrdt gevraagd. Cöarvoor wordt een ei vlei e

procedure gebrui kt. As de rechter CP86 verbiedt en ontbi ndt, naar deze toch doorgaat rwt

pd i t i eke act i vi tei ten, kunnen de l eden worden vervol gd wegens deel nenhng aan een verboden

recht sperscon. Q) over t r ecu ng van net n a" voor gei derde vet sart i kei st aat een boet e van i o. 000

gulden.



Mini st er Sbrgdrager van Just i t i e l i et verl eden j aar noventoer reeds wet en dat ze de part i j W l de

laten verbieden. Gfe partij naakt zich volgens de niinister herhaaldelijk schuldig aan

discri niinatie, waarbij de grenzen van de democratische rechtstaat bij voortduring worden

overschreden.

Gbnmntaar Bü: Qo2 oktober 199? bevestigde de hoge Faad i n cassatie dat het hoofdbestuur van de

CP86 zich gedroeg al s een er i nii nel e organisatie, net het plegen van niisdrijvenalsoognerk. Ce

niisdrij ven opgrond waarvan van de CP861 eden ver den veroordeel d bestonden uit het aanzet t en tot

vreemdelingenhaat en discri niinatie van et nischeniinder heden vi a panfl et t en en t v-ui t zendingen.

Door deleden van het hoofdbestuur werd tegen dit besluit opnieuwhoger beroep aangetekend. 2j

zouden daarop hun ver oor del ing gaan aanvechten bij het Europese hof.

M list er Sorgdrager erkende verl eden j aar noventoer dat er nog veinigj urispudentieis over dit

soort zaken en dat er een kans bestaat dat (J&6 alsnog vcrdt vrijgesproken en zich de rof van

„nart el aar" kan aarmt en. het verschil tussenandererechts-extren&partijenenCFZe i s volgens

de niinister echter vooral dat het li et gaat omovertredingen van de Met door indi viduen, naar dat

de partij als zodanig zich herhaaldelijk schuldig naakte aan discri niinatie. Een juridisch

probleemin dit soort zaken kan zijn dat een nieuws vereniging vcrdt opgericht en dat dan

aangetoordmet ver den dat het feitelijk gaat omvoortzetting

***250398/ANP
Woensdag i> "<->nr de rechtbank in Rotterdam vijf maanden gevangenisstraf geëist tegen de 69jarige
Hagenaar , • t Volgens het Openbaar Ministerie heeft de leider van de
extreem rechtse Nederiahase Volks Unie (NVU) tijdens twee bijeenkomsten van neonazi's in november
1996 aangezet tot haat en discriminatie. Tijdens een vergadering van CP'86 in Rotterdam-zuid trok

1 fel van leer tegen buitenlanders in het algemeen en het
GroenLinks-Kamerlid in het bijzonder.

***20 januari 1998/ravage
Extreem rechtse partijen doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in veel minder gemeenten mee
dan vier jaar geleden. Van de extreem rechtse partijen hebben de CD in de meeste gemeenten een
kandidatenlijst ingeleverd. De CD treedt dit jaar in 20 gemeenten aan(1994 45). Ook de nog radicalere
CP'86 is teruggevallen. Had CP86 vier jaar geleden nog kandidaten in 17 gemeenten, dit jaar heeft de
extreem rechtse partij in slechts 5 gemeenten kandidaatlijsten ingediend, Rotterdam, Amsterdam, Den
Haag Vlaardingen en Leeuwarden. In Rotterdam en Den haag zijn nog niet voldoende handtekeningen
opgehaald maar het CP86 bestuur verwacht dit in de komende dagen te kunnen aanvullen. VNN, afplitsing
van de CP86, gaat in 5 gemeenten aan de verkiezingen deelnemen. Behalve Rotterdam, Amsterdam en
Den Haag zijn dat lelystad en Zwijndrecht. Het Nederlands Blok gaat in ieder geval aantreden in Utrecht.
De partij wil ook deelnemen in leeuwarden en Ede, maar hejeft niet daar niet voldoende hadtekeningen
opgehaald. De Nederlandse Volks Uni(NVU) van ~ gaat in Den Haag en Arnhem deelnemen
aan de raadsverkeizingen.

***12 januari 1998/ravage
Voor het gerechtshof is op 15 december 2 maanden cel voorwaardelijk en een boete van 7500 gulden
geëist tegen Janmaat. Hij heeft tijdens de demonstratie in Zwolle op 24 februari 1996 aangezet tot
rassenhaat en discriminatie. Tegen Cp'n werd dezelfde straf geëist. Cp' zou een maand
voorwaardelijk moeten krijgen en een boete van drieduizend gulden. De drie extremisten namen deel aan
de demonstratie in Zwolle en scandeerde daar leuzen als "Nederland voor de nederlanders", "Eigen Volk
eersf'en "Vol is Vol".

*****/24ii9?Y/!Na-persberi cht - saiwivatti ng/und as/j

QP86 hoef dbest uur si i d en l i j st t rekker van CP86 voor de geneert eraad van ferkrade, de Düi t ser



_ i s zondag 23 nov 97 bij een verkeersongeval omhet l even gekonen.

Bj het c)ng^ukkvfflnenncgt\rteeCUitserieorTazi'sc)raBndaarvanis ,dienetalsf

j arenl ang nauwe banden onderhi el d rat r<èderl andse neonazi 's. Ba den waren eveneens l i d van

deverbodenlliitseextreemrechtseFreiheilicheA-beiter Partij (FA3). Cfear na naakt en ze deel uit

van het Sauerl ander /kti onsf ron (S£F).

\olgenscleDjitseinlichtingendienst behcordedetweeCtiitser tot een groep neonazi 's die onder

leidingvan , 'staan. Zij hi el den zi ch bezi g rrat ver zand en van i nfornatieover pdi t i eke

tegenstandersennffidevcrkersvanpol it ie, justitieenderechterl ij kenacht. \s

nauwe kont akt en rat het Rjtterdan$e(P86 raadsl i d

*****/l8H97V,/sNa-persberi cht/uncl as/j

Sorgdrager wl verbod CP86

Minister Sbrgdrager van Justi t i e w l de extreemrechtse partij CP 8 6 door de rechter laten

ontbi nden en

verbieden, het Cjbenbaar Mnisteriegaat dit vorderen bij de recht er. ^anhemishet uiteindelijk

oordeel. Qt schri j ft Sbrgdrager i n antwoord op vragen van R/dA CD\e en QroenLJ nks i n de

Tweede Karw.

De nii ni st er beschi kt i nrtii ddel s over advi ezen van het CMen de l andsadvocaat over de j ur i di sche

kans van si agen van een der gel i j ke vorderi ng. D e kans i s er, naar er kl even ook enkel e ri si cos

aan de gang naar de recht er, rreldt Sbrgdrager.

Z j kondi gde twee weken gel eden i n de kaïw al aan stappen te ondernerran tegen CP86. Een

raerderhei d p) a tte toen voor een verbod. Het CMzal de vorderi ng op korte terniij n aanhangi g

naken.

Sbrgdrager bet i t el t CP86 al s een pd i t i eke part ij d e zi ch st el sel nat i g schul di g naakt aan zeer

er nst i ge verstor i ng van het derrocr at i sch proces. Ce grenzen van de denrocr at i sche r echt staat zijn

volgens haar daarbij overschreden.

Z j w j st i n dat verband op de „onherroepel i j ke" ver oor del i ng van CPss door de hoge Faad, a nd

septentoer (vi deOntsumnr. 26/97, dd. 211097), wegens discri niinati e. Efevendienveroordeeldehet

hoogst e r echt scd lege voor nal i ge best uur si eden van de part i j vcgensded nenhrgaaneencri nhnel e

organisatie.

Sbrgdrager erkent dat er wei ni g j uri spudent i e i s over di t soort zaken en dat er een kans best aat

dat CP86 al snog wordt vrij gesproken en zi ch de rd van „nart el aar" kan aannsten. „het i s heel

l ast i g de kans op succes i n t e schat t en", zei zei di nsdagavond t egenover versl aggever s. A nat al

spreekt zij over een „verant voord ri si co".

hfet verschi l t ussen andere ext reemrecht se part i j en en CF&6 i s vd gens haar vooral dat het ni et

gaat om overtredingen van de vet door individuen, naar dat de partij als zodanig zich

herhaal del i j k schul di g naakt e aan di scri nii nat i e. Een j uri di sch prob! eemi n di t soort zaken kan

zijn dat een nieuwe vereniging verdt opgericht en dat dan aangetoond r®8i worden eist net

f ë t d i j k gaat om voor t zet t i ng



****/211097/bijdrage
(O) De Hoge Raad heeft op 2 oktober jl. in cassatie bevestigd dat het hoofdbestuur van de extreem-
rechtse politieke partij CP'86 zich gedraagt als een criminele organisatie, met het plegen van misdrijven als
oogmerk (Wetboek van Strafrecht art. 140). De misdrijven op grond waarvan van de CP'86 leden zijn
veroordeeld bestaan uit het aanzetten tot vreemdelingenhaat en discriminatie van etnische minderheden
via pamfletten en tv-uitzendingen.
De leden van het hoofdbestuur hebben tegen dit besluit opnieuw hoger beroep aangetekend en gaan nu
hun veroordeling aanvechten bij het Europese Hof.
commentaar: (O) Het oordeel van de Hoge Raad is gevolg van een hoeger beroep naar aanleiding van
een proces bij het gerechtshof van Amsterdam op 21 maart 1995. toen de partij alsmede het toenmalige
hoofdbestuur van CP'86, bestaande u i t de heren i l \<
terecht stonden op beschuldiging van discriminatie, belediging op grond van ras, godsdienst,
levensovertuiging en sexuele gerichtheid. De veroordeling volgde in december 1995, waarbij het college
tot het oordeel kwam dat de bestuursleden onder het bereik van artikel 140 WvS vielen.
Indien ook het Europes Hof tot een gelijkluidend besluit komt zou dit in de toekomst kunnen leiden tot een
verbod van de partij.

***25 0897/bijdrage l
'Recente berichten over de "inlichtingendienst" ODIN wijzen er op dat deze organisatie waarschijnlijk

niet meer actief is. ODIN was een intitiatief van de rechts-extreme politieke partij CP'86.
ODIN werd vooral bekend door haar activiteiten tegen politieke tegenstander Groen Links, dat door
rechts-extreem Nederland als een belangrijke bedreiging in haar voortbestaan werd gezien . In de ODIN-
periodiek "blik op links" publiceerde ODIN o.m. de personalia van de tegenstanders. Gebruikelijk bij de
propaganda van het ODIN was de slogan "Anti-ANTlFA" wat zoveel betekende als Anti Anti-Fascisten. Een
van de slachtoffers van de acties van ODIN destijds was Paul Rosenmuller, de fractievoorzitter van Groen
Links. Rosenmuller werd naar aanleiding van publikaties van het ODIN regelmatig onderwerp van
pesterijen en intimidaties. Ook andere Groen Links leden werden slachtoffer van de activiteiten van ODIN
waarbij zelfs ook regelrechte bedreigingen (waaronder doodsbedreigingen) niet achterwege bleven.
commentaar: ) ODIN staat voor Onderzoeks Documentatie en Inlichtingen Netwerk. Haar activiteiten
omvatten het verzamelen van informatie over linkse "tegenstanders" en anti-fascisten ter voorkoming dat
deze iets tegen de CP'86 konden ondernemen. De organisatie werd medio 1993 opgericht en kwam in de
tweede helft van 1995 nadrukkelijk in het nieuws vanwege haar campagne tegen leden van Groen Links.
Leden van ODIN brachten persoonlijke gegevens van tegenstanders van CP'86 in kaart voor het
ontplooien van eventuele tegenacties. Daarbij werd samengewerkt met andere rechts-extremistische
groeperingen en personen, en zelfs met neo-nazistische groepen als het ANS. Het verzamelen van
informatie geschiedde volgens CP'86 puur als zelfverdediging. Men wilde mensen die CP'86 in de gaten
hielden zelf ook preventief controleren ter voorkoming dat ze iets tegen de partij ondernamen.
Naar het zich laat aanzien is er ondertussen een, ogenschijnlijk nieuwe, extreem-rechtse onderzoeksgroep
ontstaan, t.w. de COMBAT/NVE. COMBAT/NVE staat voor Comité Ontmaskering Methodes Betaalde
Anarchistische Terreur en Verkennings en Veiligheids Eenheid. Dit zou de speurdienst en
beveiligingsdienst van de CP'86 moeten worden. Het wordt echter onwaarschijnlijk geacht dat het
COMBAT/NVE echt actief zal worden, een eerste indruk wijst uit dat het hier waarschijnlijk om een
publiciteitsstunt gaat.
Het wegvallen van het ODIN wil niet zegggen dat rechts-extremistisch Nederland niet langer interesse
heeft in personen of instanties die zij als bedreigend zien voor haar gedachtengoed. Verwacht wordt dat
individuele personen uit het rechts-extremistische milieu gegevens zullen blijven verzamelen over
mogelijke tegenstanders en elkaar naar behoefte blijven informeren en contacten onderhouden met
geestverwante organisaties. Als voorbeeld gelden de contacten met bijvoorbeeld de Belgische onder-
zoeksorganisatie KOSMOS (Kring voor Onderzoek naar de Socialistische en Marxistische Ondermijning
van de Samenleving), de "veiligheidsdienst" van het Vlaams Blok.

***1 april 1997'



***28 maartl 1997/ANP
De rachtbank in Zwolle heeft vrijdag Janmaat veroordeeld tot 4 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk,

kreeg dezelfde straf kreeg 2 weken voorwaardelijk en een boete van 1000 gulden.

***11 maartl 1997/ANP
CD leider Janmaat, , en : moeten voorkomen voor uitlatingen tijdens de demonstratie in
Zwolle februari vorig jaar. Tijdens deze demo riepn zij leuzen als Eigen volk eerst en Nederland voor de
Nederlanders.

***18 feb 1997/ANP
De machtstrijd in de extreem rechtse CP86 is gewonnen door i en De kamer van
koophandel van Amstrdam heeft de uitkomst van het door hen uitgeschreven ledencongres in november
vorig jaar geaccepteerd.

***12 feb 1997/ANP
De Rotterdamse Neo nazi ' is veroordeeld tot een maand gevangenis straf wegen
mishandeling van Groenlinks wethouder ) _ i De mishandeling staat niet op zich zelf. De afgelopen 2
jaar is een duidelijke toename van geweld en bedreigingen door extreem rechts waar te nemen. Vooral
politici van Groen links en leden van AFA zijn het doelwit.

***20 jan 1997/ANP
Lichte celstraffen voor rechts extremistsiche betogers. Vijftien rechts radicalen zijn veroordeeld tot boetes
tot honderd gulden ur>nr deelname aan een verboden demonstratieCTegen verbod van dragen vlaggetjes
opschoten). , . . . ) > kregen een boete van 100 gulden.

***961104/Volkskrant/Unclas
Cp'86 is uit elkaar gevallen. De geroyeerde leder 'en< 'hebben zaterdag tijdens een door
hen georganiseerde ledenvergadering een eigen bestuur geïnstalleerd, i is tot voorzitter gekozen
en k ' to secretaris. Door de scheuring zijn er nu twee partijen cp'86.

***961112/ANP/Unclas
Het CDA verwijt de politie laks optreden bij de bijeenkomst zaterdag in Schiedam (NVU).
bedreigde tijdens de bijeenkomst hoofdredacteur Schinkelshoek van de Haagse Courant met de dood.
Gesteld werd o.a. dat wanneer een groepering diverse malen is veroordeeld door de rechter deze
verboden kan worden verklaard.

***961108/TROUW/Unclas
Voormalig voorzittei l f (49) is na een 1/ljaar weer terug als adviseur van Janmaat, o.a. de
partijorganisatie en het onderhouden van buitenlandse kontakten,binnen de CD. Hij ziet met lede ogen toe
hoe zijn oudejaartij Cp86 is afqegleden mpt als absolute hoogtepunt de afgelopen ledenvergadering op
initiatief varf ''en* Voort is er nog maar één CP86 namelijk die van de militante
'jongeren, het partijbestuur onder leiding van de 'heeft het nakijken. Met de radicalisering heeft de
CP86 haar eigen doodsvonnis getekend. De comeback van (NVU), de volgende stap
ongetwijfeld 'f (FAP) dan heb je de hele radicale vleugel tesamen. Als je weet hoe die
jongens zich gedragen moet je je toch zorgen gaan maken over de toekomst. Mijn informatie, aldus

>) , leidt er toe dat ik durf te zeggen dat er aanslagen zullen volgen. Er zijn radicale groepen uit
anuere landen die heel graag binnen willen komen bij extreme parijen hier. Hij noemt o.; 'die
warme banden onderhoudt met het ANS in Duitsland. Als je al kontakten hebt met dit soort bewegingen zul
je qua gedrag al snel een aantal zaken overnemen.

***961105/ANP/Unclas
Minister zorgdrager heeft het OM gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de NVP/CP86.
Dit weekeinde riepen politici t ! f en, ' tijdens een manifestatie van de NVP/CP86 op tot
vernietiging van democratische politici en uitten oedreigingen aan Groen-links kamerlid

***9S1020/Anp/Unelas/j
De crisis duurt voort. Voorzitter i ' er, stelden zondag tijdens een extra
ledenvergadering de positie vanv ter discussie omdat hij de geroyeerde fsteunt. Ondanks
aandringen van de overige bestuursleden weigerde, op te stappen. Een meerderheid van het
hoofdbestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale afdelingen, steunde ,• ., ,



zondagmiddag.

***961015/Anp/Unclas/j
De Nationale volkspartij'/cp86 zoekt opnieuw aansluiting bij de CD. Voormalig secretaris' *heeft
Janmaat een nieuw voorstel aedaan om tot fusie van de 2 partijen te komen. Volgens het voorstel wordt de
NVP/CP86 opgeheven, opeert de naam Nationale Alliantie, maar sluit ook niet uit dat wordt
doorgegaan met de naam CD. De Vlaams nederlandse organisatie Voorpost zou als actiegroep van de CD
moeten fungeren Tevens stelt t 'een strenger ledenbeleid te voeren en een studentenorganisatie op
te zetten. Ook het wetenschappelijk bureau moet volgens geactiveerd worden. ,, '• '•*> zegt op
eigen initiatief te opereren maar zegt hierover wel met enkele andere leden gesproken te hebben.

***961006/Anp/Unclas/j
Het hoofdbestuur van de nationale volkspartij/CP86 heeft het Rotterdamse gemeenteraadslid,
zondag met onmiddelijke ingang uit de partij gezet i.v.m zijn openlijk getoonde sympathien voor het
neonazisme. Het bestuur zegt nadrukkelijk afstand te nemen van opvattingen.

igaat samen met het Haagse gemeenteraadslid op 2 november een ledencongres
organisaeren . Daarvoor heeft hij de steun van 10% van de partijleden voor nodig. Hij verwacht dat het tot
een harde bortsing tussen de twee stromingen in de partij komt.

***2 juli 1996/ra vage/u n c las/j
Het hoofdbestuur van de JOVD, Jongerenorgaan van de WD, heeft besloten haar afdeling in 't Gooi op te
hpffen n*> afdeling was in opspraak geraakt door de extreem- rechtse koers waarin zij was geraakL

_, , voormalig redactielid van het afdelingsblad 'De Blauwe Hoedt', prijkt op ledenlijsten van He
nazistische Centrumpartij '86. richt samen met anti-abortusactivist en oud EO-directeur

i een nieuwe partij op: 'Oranje Rechts'. Een anonieme columnist in het afdelingsblad: "Heb je je
vinger verstuikt in Alawesiprenesi-land dan ben je meteen economisch vluchteling en welkom in de achter
tuin van Duitsland." In oktober 1994 beschrijft het afdelingsblad hoe een van de leden in een Amsterdams
cafE, een man 'van een ander continent' in elkaar slaat. "Na wat positieve opmerkingen en
schouderklopjes ging ik naar huis, misschien toch nog wat goeds gedaan." Onder bijdraqen aan 'De
Blauwe Hoedt' bevond zich een interview met het Hilversumse CP'86-raadslid
kreeg volop gelegenheid om zijn racistische ideeën in het blad te spuien zondereen woord van kritiek van

Het bewuste artikel was ai in 1994 de aanleiding om hem te royeren, maar, bleef tot het einde
toe als redacteur vermeld staan in het afdelingsblad. Hij heeft weinig begrip voor het besluit van het
JOVD-bestuur hem uit de organisatie te zetten: "Ik zie het probleem ya_n een uitspraak ais 'Eigen Volk
Eerst' niet." Volgens het Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK) staat( j dan ook met naam. adres en
telefoonnummer op ledeniijsten van de CP'86 uit maart en augustus 1995. Maar behalve __
kende de afdeling nog meer onfrisse types. voormalig voorzitter van de adviesraad van
JOVD 't Gooi, werkt - met steun van de aarts conservatieve oud-EO-directeur en de
voorzitter van het fascistoide Oud-Strijders Legioen (OSL) v - aan de oprichting van Oranje
Rechts. De partij wordt 'rechtser dan de WD, koningshuis gezind, tegen de legaiisering van drugs en voor
een strenger asiel beleid'.

****050696/<. knipsel/haagse courant/-/-/unclas/j
De^ Onderzoekt aanhoudende telefoonterreur bij Groen Links, dit heeft partijvoorzitter
van Groen Links gisteren laten weten. Zeven leden waaronder tweede kamerlid

^Amsterdam) en fractiemedewerker• uit Zwolle, worden sinds een half jaar vrijwel
wekelijks bedreigd en uitgescholden. Volgens gaat het vrijwel steeds om acties'van aanhangers
van CP'86 .

****200596/ANP-persbericht/samenvatting/--/--/urtclas/j
Er komt geen fusie tussen CP'86 en CD. Het ledencongres van CP'86 heeft dat plan op 18 mei met
algemene stemmen verworpen. De nieuwe partijleiding streeft nog wel naar nauwe samenwerking met CD
maar wil onder eigen vlag blijven opereren. De leden van CP'86 voelden er echter niets voor om tot
'foldervee' te worden gedegradeerd. NVP/CP'86 bracht zelfs een geheel herzien beginselpromrna uit. !n
de toekomst komt er misschien een nieuwe nationalistische partij, maar die zal dan geen CD heten, aldus
het CP-bestuur.

wordt de nieuwe directeur van het op te richten Bureau Buitenland. Nieuwe gezichten zijn
_ , gemeenteraadslid te Rijswijk en

-ƒ-
Voorzitter v is van plan af te treden als voorzitter van CP'86. Hij zal zijn stap later deze



maand officieel bekendmaken. Algemeen wordt aangenomen dat terugtreding zal leiden tot een
radicalisering van de partij, terwijl de voorgenomen fusie met de CD zo god als zeker zal afketsen.

_>kwam binnen de partij zwaar onder vuur te liggen. Hiizou in de fusie besprekingen met de CD
te hard van stapel zijn gelopen. Het is nog niet bekend wat;'; nu gaat doen.
Ook secretaris i '• geeft er de brui aan. Hij gaat zich toeleggen op het politieke handwerk. Volgens
ingewijden heeft hij vergevorderde plannen om een rechts tijdschrift uit te geven.

***080496> t !, Brabants Nieuwsblad Vunclas/—
Odin heeft een postbusnummer in Bergen op Zoom. ue postbus staat op naam van een Antwerpenaar,
deze staat volgens onderzoekers niet bekend als notoir persoon. Odin publiceert 'In blik op Links'waarin
zij regelmatig namen en adressen van linkse en antifascistische mensen publiceert. Groen linksers worden
na verspreiding van het blad regelmatig bedreigd en opgebeld. Fractievoorzitter i ;groen links, B. op
Zoom) heeft dit zelf 2 keer aan den lijve ondervonden, hij noemt dit intimiderend gedrag en nies hier niet
bijster v a n onder d e indruk. ' _ _ _ _ _ _

***280396/Volkskrant/bvd knipsel/unclas/
De extreem rechtse Nederlandse Volksunie (NVU) van ' krijgt een nieuwe impuls. De 25
jarige ;. 'FAP) wordt partijsecretaris. Het doel van de samenwerking is om enige echte
volksnationalisten in het parlement te krijgen zegt ) ' . CD en CP86 noemt hij tandeloze tijgers . Het
feit dat de CD toestemming krijgt om te demonstreren, steekt en ' 'Wij marcheren
door de straten en krijgen boete op boete. Maar wij hebben bewezen dat er m Nederland milieu voor
rechtsactivisten is. Dat werk hebben sukkels als Janmaat nooit gedaan'. De NVU was sinds 1986 niet
meer instaat om een bestuur te vormen omdat alle bestuursleden door Justitie werden vervolgd,

zei woensdag dat de partij zich nu gaat voorbereiden om in 1998 deel te nemen aan de
verkiezingen.

***/230396/ANP086 samenwerking CP'86 en CD /ongerubriceerd/j
De CD heeft zelfs een heuse fusiecommissie aan het werk gezet, nota bene onder leiding van kamerlic

die tien jaar geleden een been verloor toen Kedichem ontaardde in een helse veldslag tussen
ae rechts-extremisten en anti-fascisten. De eerste contouren van de nieuwe samenwerking, die nog dit
jaar gestalte moet krijgen, zijn inmiddels geschetst: de politieke activiteiten van de CP verhuizen naar de
CD, terwijl CP86 omgevormd wordt tot een ordedienst voor het,,politieke straatwerk". Deze partij zal in de
toekomst niet meer aan verkiezingen meedoen Het leiderschap over het nieuwe rechtse blok, doorgaans
het twistpunt bij extreem rechts, is wonderwel nu al geregeld. Hans Janmaat blijft partijleider, CP'86
voorzitter»1; * neemt genoegen met een ondergeschikte rol. Hij opteert voor een derde plek op de
Cd kandidatenlijst. CP-86 bestuurslid t is in de markt om de militante tak te leiden

***/220396/Ravage/ n r 206 22 maart 96/ongerubriceerd/j
De onderzoeksgroep ODIN registreert sinds twee jaar het doen en laten van personen die zich aktief
inzetten om extreen rechts te bestrijden. De verzamelde gegevens over'antifa' worden verspreid binnen
fascistische kringen, met het doel de tegenstander het leven zuur kan worden gemaakt. Sinds een half
jaartje ondervinden diverse medewerkers van Groen links aan den lijve dit pshygische geweld. In het
Groen links magazine beweert dat zijn partij geen verantwoordelijkheid draagt voor ODIN, het
is gewoon een bevriende organisatie aie zijn werk goed doet. Ze werken niet alleen voor ons maar ook
voorde CD en het Nederlands Blok. Voor ODIN zouden o.a )

uit Arnhem ent '• ' ^ : ' > voor ODIN werken

***/220396/ANP220/ongerubriceerd/j
De extreem-rechtse partijen CD en NVP/CP'86 gaan onderzoeken of ze kunnen kornen tot een fusie. Dit
zegt het CD tweede Kamerlid H. Janmaat. Als voorproef op een mogelijke fusie is alvast besloten in de
gemeenteraden meer te qaan samenwerken. ,,Dit is een praktische samenwerking.
Zo vroegen het Utrechtse CD-raadslid } en het Rotterdamse CP'86-raadslid>_ , J in januari
in Rotterdam samen een demonstratie aan en protesteerden CD'ers en CP'86-leden begin februari samen
in Dedemsvaart. 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." 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
qemeenteraadsverkiezingen opstellen. Dan moet de fusie achter de rug zijn, anders heeft het geen zin."
Of de radicale vleugel van CP'86, met onder meer het Rotterdamse Raadslid ^ , j, 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 bi; de besprekingen. zal in het hoofdbestuur zeker tegen een fusie stemmen.
comment: ***/220396/ANP220/ongerubriceerd/j
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 qeleden nog niet voor mogelijk had
gehouden."

***/060396/Parool/ongerubriceerd/j
De extreem rechtse partij cp'86 wordt steeds agressiever in het bestrijden van haar tegenstanders. Vooral
Groenlinks is het doelwit van een campagne. Vertegenwoordigers van deze partij worden telefonisch en in
brieven worden bedreigd. De 'inlichtingendienst' ODIN verzamelt gegevens over politieke opponenten.
Op internet, waar de CP'86 al tijden een pagina heeft via een computer in Texas roept de partij op
informatie over anti-facsisten en Groenlinks naar een postbus in Bergen op Zoom te sturen. Tevens
zouden zij nauwe kontakten onderhouden met Kosmos, de veiligheidsdienst van het Vlaams Blok. Odin
zou tevens werkzaamheden uitvoeren t.b.v de CD en Voorpost

*****280196/ANP/ANP/Unclas//j
De Duitse autoriteiten zijn bevreesd dat rechts-extremistische vrijwilligers die aan de kant van Kroatië
hebben gevochten na hun terugkeer in de Bondsrepubliek gelijkgezinden zullen gaan trainen. Een groot
deel van de neo-nazi's heeft meegevochten in de fascistische HOS-militie. Deze militie is eind 1992
officieel opgegaan in het Kroatische leger, maar heeft in de Kroatische delen van Bosnië nog geruime tijd
voortbestaan. D Ook Nederlandse rechts-extremisten hebben in de HOS-militie meegevochten. De Fries

ex-lid van CD, CP'86 en Nederlands Blok, ronselde begin jaren negentig vrijwilligers in
Nederland. Onder de naar schatting enkele tientallen Nederlandse huurlingen waren ook enkele leden van
CP'86. Het Rotterdamse CP'86-raadslid s ,̂ speelde een belangrijke rol bij de uitzending van Duitse
neo-nazi's naar Kroatië.i^) 'woonde van 198/iot 1993 in Duitsland en was actief in de neo-naziscene
in München. In 1993 raaKte hij ernstig gewond toen een auto waarin hij zat op de terugreis van Kroatië
naar Duitsland in Oostenrijk verongelukte. Hierna keerde hij terug naar Nederland. In 1994 werd hij
gemeenteraadslid voor CP'86 in Rotterdam.

*****170196/ANP-perbericht/samenvatting/j
De politierechter in Zutphen heeft 16 januari 1996 respectievelijk dienstverlening en geldboetes van 100 en
120 gulden opgelegd aan 16 rechts-extremisten die in november 95 probeerden het congres van Groen
Links te verstoren. ,. uit Arnhem kreeg 50 uur dienstverlening of 3 weken cel, plus 3 weken
voorwaardelijk. „ .' had tijdens de actie een cameraman van de lokale televisie mishandeld toen hij
merkte dat hij werd qefilmd.
Geldboetes kregen __ i uit Rotterdam, , uit Den Haag en ••-'_ ., ex-leidervan
de Nederlandse Volksunie.Tot de actie was opgeroepen door de groepering "Nationale"Revolutie".

***211295/ANPpersbericht/CP'86-justitie/Unclas/-/j
De Duitse justitie verdenkt het Rotterdamse CP'86-raadslid< tervan, banden te hebben met een
rechts-extremistische terroristische beweging. Het raadslid zou via zijn postbus in Rotterdam
handleidingen voor het maken van explosieven verspreiden. , / \ ,s volgens de Duitse justitie
betrokken bij de terroristische organisatie "Eine Bewegung im Waffen". Deze rechts-radicale beweging
zou aanslagen voorbereiden met als doel het veroorzaken van een „nazistische revolutie". In mei van dit
jaar deed de politie huiszoeking bij het gemeenteraadslid op verzoek, van de Duitse autoriteiten. Ook in
Duitsland werden OD hetzelfde moment invallen gedaan bij rechts-exfremisten Bij de huiszoeking werd in
de woning var »een brochure van Eine Bewegung im Waffen aangetroffen. Bij de huiszoeking werd
ook de computer van het raadslid in beslag genomen, het apparaat, een bruikleen van de gemeente
Rotterdam, was aangesloten op het ^netwerk, een computernetwerk dat neonazi's gebruiken om
gecodeerde berichten uit te wisselen.



Nederlandse neo-nazi's zamelen geld in voor de extreem-rechts Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) in
Zuid-Afrika. Op deze manier willen de Nederlandse rechts-radicalen bijdragen aan de totstandkoming van
een blanke Boerenstaal in Zuid-Afrika. Eén van de Nederlanders die zicht inzet voor fondswerving is het
Rotterdamse CP'86 gemeenteraadslid Volgens,; 1 Is er al een tijdje een inzamelingsactie
aan de gang en wordt de AWB vanuit heei turopa financieel ondersteund. "Er is een ontmoeting geweest
met vertegenwoordigers van de AWB en we hebben gevraagd hoe we hun het best kunnen steunen. Het
blijkt dat ze alles hebben, mensen en middelen, maar dat er absoluut gebrek aan geld is", aldus* , ' 'j r)
De fondswerving is geen officiële actie van CP'86, maar het mag duidelijk zijn dat de partij zeker
sympathieën heeft voor het streven van de AWB, aldus 'l

****190695/artikel NN-187, dd. 160696
Naar aanleiding van de oprichting van de FAP besteed N N in een artikel aandacht aan de achtergronden
van deze nieuwe rechts-extremistische soüntpr. Bij de te verwachten bestuurswijzigingen in CP'86 wordt
opgemerkt dat de Spijkenissei '•> > _j'.__ \: aannemer) wellicht de nieuwe "sterke man" voor
de CP'86 in de Rotterdamse regio wordt. Hij was altijd al aanhanger van de "gematigde" lijn van de partij.

> i is vermoedelijk ook de persoon die het congres van de partij in Valkenswaard (1995)
organiseerde. Verder zou het verhaal de ronde doen dat hij één van de prominente figuren is binnen de
Nationalistische Veiligheids Dienst.

*** 020595/ANP bericht-samenvatting/unclas/—
De rechtbank van Amsterdam heeft de vier hoofdbestuursleden en de ex-voorzitter van - Vereniging CP'86
Eigen Volk Eerst - veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van een maand en geldboetes van fl.5000,-,
waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechtbank nemen de CP-bestuurders deel aan een criminele
organisatie die aanzet tot haat jegens etnisch anderen.Persofficier Schaar wees erop dat de uitspraak niet
betekent de CP'86 nu een criminele orgJsJDie kwalificatie geldt slechts het complex dat wordt gevormd
door de veroordeelden \ i, ' , > • .
Het vonnis opent voor het openoaar ministerie ae mogeiijKneid ae partij langs civielrechtelijke weg te laten
ontbinden. Advocaat mr. W. Anker kondigde namens CP-bestuurder , ' 'aan in hoger beroep te
gaan. De andere gedaagden waren bij de uitspraak niet aanwezig maar volgens Anker is de kans groot dat
ook zij beroep aantekenen.

*****210395/ANP-persbericht-samenvatting/unclas/n
Proces tegen CP'86 - Onder grote belangstelling is 21 maart in Amsterdam het proces tegen het extreem-
rechtse CP'86 begonnen. De partij en het voltallige hoofdbestuur staan terecht. De bestuursleden op
beschuldiging van deelname aan een criminele organisatie, die zich volgens justitie schuldig maakt aan
discriminatie, belediging op grond van ras, godsdienst. |p"°nsovertuiging en sexuele qerichtheid.
Gedagvaard zijn partijvoorzitter , secretaris^ an de hoofdbestuursleder^.
(tevens Haags raadslid) en ^ __ (voormalig raadslid in Amsterdam). Ook ex-voorzitter<

staat terecht. Als justitie het proces wint, wil ze aansturen op een verbod van de partij.

*****161294A
Op 161294 heeft, aen bezoek gebracht aan de Boerestaat Partij in Zuid Africa in het Randburg
hoofdkwartier i.h.k.v de feestelijkheden ter herdenking van de dag van de Eed Tijdens zijn toespraak gaf
hij een overzicht van de Nederlandse politieke situatie, specifiek richtte hij zich op de tweede rangstatus
welke Nederlandse burgers tegenwoordig krijgen afgezet tegen de asielzoekers. Rechts in Nederland is
nog steeds klein maar inmiddels vertegenwoordigd in 19 steden. ^ heeft er geen probleem mee
dat hij geassocieerd zou worden met Zuid-Afrikaanse rechtsextremisten, zijn aanzien in Nederland zou
hiermee alleen maar stijgen. Op het moment beloofde hij alle steun aan de Zuid Afrikaanders maar
nuanceerde ook dat op dit moment dit nog niet veel voor kan stellen. Tijdens ziin verblijf in Zuid Afrika
heeft hij de leiders van rechtsextreme organisaties ontmoet behoudens dit is
verklaarbaar omda in Afrika gezien wordt als te gematigd.

******



Basisdocument m.b.t. organisaties (BCIDOC/O)

NAAM ORGANISATIE : CENTRUM DEMOCRATEN (CD)

Datum laatste aanvulling : 18 december 2001 Door.

1. ALGEMEEN
a. Andere namen
b. Datum oprichting
c. Ideologie
d. Hoofdvestiging,

adres
Postbus
Telefoon
Fax

e. vestigingen
f. Ledental/jaar

1984
Rechts-extreem

'Den Haag

ong. 100/2001

2. HISTORISCHE ACHTERGROND.

Toen Drs Hans Janmaat in oktober 1984 uit de Centrum Partij werd gegooid, richtte hij een nieuwe
politieke partij op; "de Centrum Democraten". Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 verdween de
CD van het politieke toneel. In de periode die volgde trachtte de CD in samenwerking met de
dissidenten in de Centrum Partij (CP) om het Dagelijks Bestuur van de CP ten val te brengen en deze
partij 'over te nemen'. In 1988 richtten de activiteiten van de CD zich in de eerste plaats op het
verstevigen van de internationale contacten. Op dit moment is de CD in de figuur van Drs. Janmaat in
de Tweede Kamer vertegenwoordigt en maakt zij verder in drie provincies en elf gemeenten deel uit
van de vertegenwoordigende organen.

Tot voor kort was de CD electoraal gezien de meest succesvolle extreem-rechtse partij in Nederland
sinds de Tweede Wereldoorlog. De partij is vanaf haar oprichting in 1984 in de ijzeren greep van haar
voorzitter Hans Janmaat geweest; Janmaat duldt noch kritiek noch mogelijke concurrenten binnen de
CD. Jarenlang was hij Neerlands meest aansprekende extreem-rechtse politicus die bij verkiezingen
veel proteststemmen wist te krijgen.
Echter, na de lokale en landelijke verkiezingen van 1998 verloor de CD haar drie zetels in het
parlement en, op één na in Schiedam, al haar 77 zetels in lokale vertegenwoordigingen. De
partijorganisatie is hierna volledig ingestort. Op dit moment worden Janmaat en de CD nauwelijks nog
serieus genomen door mede- en tegenstanders. Alhoewel Janmaat's populariteit en politieke
overlevingskunst niet onderschat moeten worden, is de kans zeer klein dat de VD er in zal slagen mee
te doen aan de komende verkiezingen.

3. DOELSTELLING.

De politiek van de CD is gericht op restauratie van een homogene culturele gemeenschap met een
sterke nationale identiteit en op herstel van orde en gezag. De CD doet veel moeite om een
respectabel imago te verwerven. JANMAAT haastte zich begin maart 1993 dan ook te zeggen dat het
binnenhalen van '(voormalig leidsman van de NVU) een verkeerde zet was
geweest en dat deze persoon inmiaaeis als lid geroyeerd was.

4. LEIDINGGEVENDE PERSONEN/CIP-nr

Drs Hans JANMAAT, oprichter/leidervan de CD

ORGANISATIE EN STRUCTUUR.
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Landelijk zijn enige honderden leden georganiseerd in zogenoemde kringen en op de verschillende
niveaus vinden regelmatig bestuursvergaderingen plaats.

6. RELATIES/ORG.CODE.

De CD onderhoudt internationaal contacten met het Franse 'Front National',het Duitse 'Deutsche Volks
Union-Liste D' en het Belgische 'Vlaamse Blok'.

De extreem-rechtse partijen CD en NVP/CP'86 gaan onderzoeken of ze kunnen komen tot een
fusie. Dit zegt het CD tweede Kamerlid H. Janmaat. Als voorproef op een mogelijke fusie is alvast
besloten in de gemeenteraden meer te gaan samenwerken. ,,Dit is een praktische samenwerking.

7. CHRONOLOGIE ACTIVITEITEN, VERWIJZINGEN EN OVERIGE DETAILS.
***datum item/ref. en datum/rubr./bron/eval./exploitatie j/n:...
***080493/bci92.345.061192/stg.c/bvd/b2/n:

***/200199/ANP
H. Janmaat, leider van de Centrumdemocraten (CD), betaalt neonazi's om handtekeninaen voor zijn
partij te verzamelen. De CD-leider heeft hiervoor onder meer oud-CP'86-voorzitter en
neonazi _ ingezet. De CD wil in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland aan de
komende provinciale staten verkiezingen meedoen en had daarvoor in ieder kiesdistrict dertig
handtekeningen nodig. Om aan deze handtekeningen te komen, stuurde de CD ook openlijke
neonazi's op pad. Zo raakte de Rotterdammei .' .' • afgelopen maandag avond
betrokken bij een vechtpartij in Leiden toen hij samen met voormalig Leids CD-raadslidV voor
het stadhuis handtekeningen verzamelde. Een knokploeg van ongeveer vijftien man sloeg op }
in. De neonazi wist vervolgens te ontkomen door het stadhuis binnen te vluchten. De mishandeling is
opgeëist door de actiegroep "Antifa Leiden". zegt vijftig gulden van CD-leider Janmaat te
krijgen voor iedere handtekening die hij heeft binnen gebracht. Ook voormalig voorzitter-7
van de onlangs verboden en ontbonden CP'86 is door Jan maat benaderd. "'''zegt inmiddels al
zes handtekeningen voor de CD te hebben verzameld. Janmaat ontkent dat hij mensen betaalt om
handtekeningen te verzamelen. Wel hebben zij volgens de CD'er recht op een onkostenvergoeding.
Janmaat ziet er geen enkel bezwaar, in te zetten. Het verbieden van de partij CP'86 heeft
volgens Janmaat niets met de persoon , te maken. De CD-leider zegt l < ' niet te
kennen. ' ) maakt geen geheim van zijii neonazi-sympathieën. Hij is al enkele jaren na van het
militante Aktiefront Nationale Socialisten (ANS). De voormalige vertrouweling van het Rotterdamse
CP'86-raadslic' , heeft het zelfs geschopt tot "Gruppenfuhrer" voor de regio Rotterdam. Vorig
jaar was* , CP'86-lijsttrekker in Vlaardingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds de
teloorgang van CP'86 is vooral actief in het nazistische Odal-Actiecomite. Zo demonstreerde
hij in november 1997 in Brussel voor eerherstel voor voormalige vrijwilligers van de Waffen-SS.
Behalve de CD neemt ook het Nederlands Blok aan de provinciale verkiezingen deel. Het Nederlands
Blok heeft in Utrecht en Friesland lijsten ingediend. In Utrecht heeft de partij genoeg
ondersteunende handtekeningen ingezameld, in Friesland niet. De extreem rechtse Nieuwe Nationale
Partij (NNP) heeft een lijst ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.

***/260898/volkskrant/unclass
H. Janmaat werkt aan de oprichting van een nieuwe partij die in de plaats moet komen van de
Centrum democraten (CD). De nieuwe partij krijgt de naam Conservatieve Democraten. Direct na de
voor de CD partij desastreus verlopen Tweede-Kamerverkiezingen in mei opperde Janmaat al het
opheffen van zijn partij. 'De CD heeft een aantal veroordelingen. Door de wijziging van de Kieswet
krijgen-partijen die wegens discriminatie zijn veroordeeld geen zendtijd en subsidies meer. Misschien
is het beter om straks een nieuwe organisatie die nog onbesmet is naar voren te
schuiven', zei Janmaat toen. Met de naam Conservatieve Democraten probeert Janmaat wel voort te
borduren op de bekendheid van de afkorting CD Janmaat heeft nog niet zijn hele achterban over het
besluit ingelicht. Het enige CD-raadslld, m Schiedam, is nog niet op de hoogte van de
oprichting van een nieuwe partij.

***7 mei 1998/ANP
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De kiezer heeft CD-leider Janmaat woensdag voor de tweede keer in zijn bestaan als volksverte-
genwoordiger heengezonden. Met de verkiezingsnederlaag van alle drie de Kamerzetels lijkt het
parlementaire einde van de Centrumdemocraten bovendien definitief nabij. Janmaat zinspeelde
woensdag al op opheffing van de partij, om mogelijk vervolgens met een nieuwe organisatie op de
proppen te komen. Janmaat (inmiddels 63) drong in september 1982 voor het eerst door tot de
Tweede Kamer. Namens de Centrumpartij vormde hij toen een eenmansfractie en werd allen/vege
genegeerd. Na interne partij ruzie richtte hij de Centrumdemocraten op. Bij de Kamerverkiezingen van
mei 1986 was het niettemin afgelopen. Drie jaar later september 1989 maakte Janmaat zijn
come-back in het parlement, wederom als eenling. Bij de daarop volgende verkiezingen van mei 1994
verdriedubbelde de CD-fractie. Janmaat kreeg in de Kamerbankjes gezelschap van zijn latere
echtgenote sn de eind vorig jaar overleden

***9 april 1998/ANP
De PvdA heeft bij de politie in Amsterdam een klacht ingediend tegen CD-leider Janmaat wegens
bedreiging. Volgens directeur van het PvdA-bureau heeft Janmaat in een brief aan mensen
die de PvdA-kandidatenlijst met hun nandtekening ondersteunen, angst aangejaagd. Janmaat schrijft
in de brief dat de PvdA steun geeft aan anti-fascistische comit,'s, die CD-aanhangers onder druk
zetten en de ruiten bij hen ingooien."De CD dacht er juist aan te doen u op deze ongekende risico's
van het ondersteunen te wijzen. Mogelijk blijven verdere uitspattingen van geweld vanuit welke hoek
dan ook achterwege", aldus Janmaat.

***2 april 1998/ANP
Officier van justitie , heeft donderdag voor de rechtbank in Alkmaar bij verstek acht
maanden cel geëist teaen het voormalige CD-raadslid (37)
uit Purmerend. ,/vordt verdacht van qpenlijkBjjeweldpleging in oktober 1996 in Hoorn.
Tegen een 22jarige mede-hoofdverdachte uit Hoorn eiste Dankmeijer tien maanden

cel, waarvan vijf voolwaardelijk, of 380 uur dienstverlening. Eerder op de dag eiste
de officier straffen van acht en zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen twee
handlangers, _ en) en uit Purmerend. De vier verdachten
behoorden tot een grotere ploeg, die het op Soktober 1 y96 voor de deur van het NS-station van
Hoorn aan de stok kreeg met een groepje Turkse mannen. P. bewoog zich volgens justitie destijds in
de gabber cultuur en wordt gezien als degene die "versterking" uit Purmerend inriep na een ruzie met
een Turkse man in Hoorn. De officier heeft nog onderzocht of de zaak onder de noemer
"discriminatoir geweld" te brengen was, maar de bewijslast daartoe was ontoereikend.

***25 maart 1998/De Telegraaf
CD-sympathisanten in Nijmegen probeerden stemverklaringen te ronselen onder junks, in ruil voor fl.
25,= of een portie heroine. CD-leider Janmaat heeft in een reaktie aangegeven geen enkel probleem
te hebben met deze methode.

***2 februari 1998/ANP
Groen Links raadslid in de gemeente Alphen a.d. Rijn zegt al een jaar lang te worden lastig gevallen
en bedreigd door extreem-rechtse personen. ZZo verschijnen er regelmatig groepjes mensen voor
haar woning die haar uitschelden en racistische leuzen toeschreeuwen. Verder wordt ze telefonisch
bedreigd en werden er vorig jaar in het trapportaal van haar woning scheermesjes en stickers met
afbeeldingen van Rudolf hess geplakt.

***20 januari 1998/ravage
Extreem rechtse partijen doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in veel minder gemeenten
mee dan vier jaar geleden. Van de extreem rechtse partijen hebben de CD in de meeste gemeenten
een kandidatenlijst ingeleverd. De CD treedt dit jaar in 20 gemeenten aan(1994 45). Ook de nog
radicalere CP'86 is teruggevallen. Had CP86 vier jaar geleden nog kandidaten in 17 gemeenten, dit
jaar heeft de extreem rechtse partij in slechts 5 gemeenten kandidaatlijsten ingediend, Rotterdam,
Amsterdam, Den Haag Vlaardingen en Leeuwarden. In Rotterdam en Den haag zijn nog niet
voldoende hai idlekeningen opgehaald maar het CP86 bestuur verwacht dit in de komende dagen te
kunnen aanvullen. VNN, afplitsing van de CP86, gaat in 5 gemeenten aan de verkiezingen
deelnemen. Behalve Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn dat lelystad en Zwijndrecht. Het
Nederlands Blok gaat in ieder geval aantreden in Utrecht. De party wi! ook deelnemen in leeuwarden
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en Ede, maar heeft niet daar niet voldoende hadtekeningen opgehaald. De Nederlandse Volks
Uni(NVU) van gaat in Den Haag en Arnhem deelnemen aan de raadsverkeizingen.

***12 januari 1998/ravage
Voor het gerechtshof is op 15 december 2 maanden cel voorwaardelijk en een boete van 7500 gulden
geëist tegen Janmaat. Hij heeft tijdens de demonstratie in Zwolle op 24 februari 1996 aangezet tot
rassenhaat en discriminatie. Tegen Cp'r Jfe„ , /verd dezelfde straf geëist. Cp'r zou een
maand voorwaardelijk moeten krijgen en een boete van drieduizend gulden. De drie extremisten
namen deel aan de demonstratie in Zwolle en scandeerde daar leuzen als "Nederland voor de
nederlanders", "Eigen Volk eersf'en "Vol is Vol".

***28 maartl 1997/ANP
De rechtbank in Zwolle heeft vrijdag Janmaat veroordeeld tot 4 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk,

kreeg dezelfde straf. kreeg 2 weken voorwaardelijk en een boete van 1000 gulden.

***11 maartl 1997/ANP
CD leider Janmaat, ;nv moeten voorkomen voor uitlatingen tijdens de demonstratie in
Zwolle februari vorig jaar. Tijdens deze demo riepn zij leuzen als Eigen volk eerst en Nederland voor
de Nederlanders.

***22 01 97/TROUW/Unclas
'egt functies bij CD neer na een dreigend royement. Volgens het bestuur van de CD is hij

te radicaal. Hij zou te veel radicale uitspraken hebben gedaan tijdens een vergadering, ook werd hem
verweten nauwe banden te onderhouden met de racistische Afrikaner Weerstand beweging in Zuid
Afrika.

***961108/TROUW/Unclas
Voormalig voorzitter, '̂49) is na een %jaar weer terug als adviseur van Janmaat, o.a. de
partijorganisatie en het onderhouden van buitenlandse kontakten,binnen de CD . Hij ziet met lede
ogen toe hoe zijn oude partij Co86 is afgegleden met als absolute hoogtepunt de afgelopen
ledenvergadering op initiatief var,̂  )nv _,_ Voorv s er nog maar één CP86
namelijk die van de militante 'jongeren. Het partijbestuur onder leiding van de heeft het
nakijken. Met de radicalisering heeft de CP86 haar eigen doodsvonnis getekend. De comeback van
_-~~^. ,'NVU), de volgende stap ongetwijfeld " j(FAP) dan heb je de hele

radicale vleugel tesamen. Als je weet hoe die jongens zich gedragen moetje je toch zorgen gaan
maken over de toekomst. Mijn informatie, aldus , leidt er toe dat ik durf te zeggen dat er
aanslagen zullen volgen. Er zijn radicale groepen uit andere landen die heel graag binnen willen
komen bij extreme parijen hier. Hij noemt o.a. die warme banden onderhoudt met het ANS in
Duitsland. Als je al kontakten hebt met dit soort bewegingen zul je qua gedrag al snel een aantal
zaken overnemen.

***101096/anp/»/unclas/j-
Het voormalige Purmerendse raadslid is samen met 5 gelijkgestemden voorgeleid
aan de officier van justitie in Alkmaar. Zij waren in Hoorn aangehouden voor openbare geweldpleging
(vechtpartij met allochtonen m.g.v slagwapens).

***280896/Volkskrant, 280896/-/unclas/j-
De 44jarige man uit Urmond die zondagnacht dood achter stuur van zoijn auto werd aangetroffen
was lijsttrekker van de centrumdemokraten bij de gemeenteraadsverkeizingen in 1994 in Stein.
Betrokkene was een geweldadige dood gestorven.

***010696/ravage, 140696/--/unclas/j-
In de nacht van 1 op 2 juni hebben actievoerders van Antifa Den Bosch boterzuur naar binnen
nekieperd door de brievenbus van de CD'r; "Via deze actie geven wij de familie

symbolisch de stank terug die zi| de afgelopen jaren hebben verspreid", zo stelt de
actiegroep in haar persbericht.. is een sterk voorstander van dat de CD en CP86
met elkaar gaan samenwerken. "Dus is hij sterk voorstander van een radicalisering van de CD", aldus
Antifa Den Bosch.



***180596/anp/»/unclas/j-
Er komt geen fusie tussen de CP'86 en CD. Het ledencongres van de CP'86 heeft dat plan
zaterdag( 18/5/96) met algemene stemmen verworpen. Voorzitter . _ . ^,_d\e zich sterk
heeft gemaakt voor de fusie, heeft het veld moeten ruimen. Hij wordt opgevolgd dooft A, ,_^_. ... Het
CP bestuur streeft nog wel naar een samenwerking met de CD maar wil daarbij onder eigen vlag
blijven opereren. Het plan
dat voorgesteld werd hield in dat de CD het politieke primaat zou krijgen terwijl de CP het
straatwerk(folders/demonstraties/orde handhaving zou doen). De leden van CP'86 voelden er echter
niets voor om tot 'foldervee' te worden gedegradeerd.

***260496/bvd knipse/Algemeen Dagblad/unclass/
De CD raadsfractie in de Rotterdam, die 4 zetels heeft, is gescheurd. Het raadslid
distantieerde zich gisteren in de raad van zijn drie fractie genoten, die volgens hem in de discussie
over inburgering van nieuwkomers in Rotterdam niet wilde pleiten voor afschaffing van een 'Multi
culturele samenleving'.

***180496/bvdknipse/Volkskrant/unclass/- —
Omdat het hen in Nederland onmogelijk wordt gemaakt nog ergens een partijbijeenkomst te
beleggen, speelt de leider van de CD met het idee om voor hun eerstvolgende vergadering uit te
wijken naar Duitsland. Janmaat wil niet zeggen welke lokatie maar doelt volgens enkele Duitse
dagbladen waarschijnlijk op het gebied rond de grensstad Aken.
Janmaat ontkent dat de CD a. s. zaterdag in Duitsland bijeen zouden komen ter nagedachtenis van de
geboortedag van Adolf Hitler. Wij zouden onze kiezers een hele slechte dienst bewijzen als wij op die
dag met de partijraad gingen vergaderen in Duitsland, bovendien is deze dag bekend binnen de CD
als de dag dat Ria Beckers de 2e kamer verliet. Janmaat heeft verdeelde ervaringen met Duitsland
als vergaderplaats, Janmaat zegt enkele malen een bijeenkomst van de Deutsche Volksunion(DVU)
te hebben bijgewoond. Zolang een politieke groepering niet nadrukkelijk bij wet verboden is, is het
voor de lokale (Duitse) autoriteiten vrijwel onmogelijk een bijeenkomst te verbieden.

***180496/bvd knipse/Haagse Courant/unclass/ -----
Omdat het hen in Nederland onmogelijk wordt gemaakt nog ergens een partijbijeenkomst te
beleggen, speelt de leider van de CD met het idee om voor hun eerstvolgende vergadering uit te
wijken naar Duitsland. Janmaat zou van Duitse hotelhouders hebben vernomen dat zijn partij zonder
problemen ruimte kan huren. Hij zal het in Nederland nog één keer proberen, lukt dit niet wijkt hij uit
naar Duitsland

***010496/nrc krant/bvd knipsel/unclass/ -----
De gemeenteraad van Almere wil de twee raadsleden van de centrumdemocraten financieel korten,
omdat het tweetal vrijwel nooit aanwezig is op raadsvergaderingen Omdat het
wettelijk onmogelijk is de vergoeding van bijna 25000 gulden per jaar van ae beide raadsleden in te
houden, probeert de comissie te verhinderen dat de beiden raadsleden in aanmerking komen voor
een afvloeingsregeling na afloop van hun raadsperiode.

***280396/Volkskrant/bvd knipsel/unclass/- —
De extreem rechtse Nederlandse Volksunie (NVU) van ^ krijgt een nieuwe impuls. De
25 jarige ^FAP) wordt partijsecretaris. Het doel van ae samenwerking is om enige echte
volksnationalisten in het parlement te krijgen zegt, CD en CP86 noemt hij tandeloze tijgers .
Het feit dat de CD toestemming krijgt om te demonstreren, steekt . en , 'Wij
marcheren door de straten en krijgen boete op boete. Maar wij hebben bewezen dat er in Nederland
milieu voor rechtsactivisten is. Dat werk hebben sukkels als Janmaat nooit gedaan'. De NVU was
sinds 1986 niet meer instaat om een bestuur te vormen omdat alle bestuursleden door Justitie
werden vervolgd. • zei woensdag dat de partij zich nu gaat voorbereiden om in 1 998 deel
te nemen aan de verkiezingen.

***/230396/ANP086/ongerubriceerd/j
De CD heeft zelfs een heuse fusiecommissie aan het werk gezet, nota bene onder leiding van

kamerlid , die tien jaar geleden een been verloor toen Kecüchem ontaardde In sen
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helse veldslag tussen de rechts-extremisten en anti-fascisten. De eerste contouren van de nieuwe
samenwerking, die nog dit jaar gestalte moet krijgen, zijn inmiddels geschetst: de politieke activiteiten
van de CP verhuizen naar de CD, terwijl CP86 omgevormd wordt tot een ordedienst voor het
„politieke straatwerk". Deze partij zal in de toekomst niet meer aan verkiezingen meedoen Het
leiderschap over het nieuwe rechtse blok, doorgaans het twistpunt bii extreem rechts, is wonderwel
nu al geregeld. Hans Janmaat blijft partijleider, CP'86 voorzitter ,,A neemt genoegen meteen
ondergeschikte rol. Hij opteert voor een derde plek op de Cd kandidatenlijst. CP-86 bestuurslid '•

is in de markt om de militante tak te leiden

***/220396/ANP220/ongerubriceerd/j
De extreem-rechtsdeskundige r, wetenschappelijk onderzoeker bij de rijksuniversiteit
in Leiden, is sceptisch over de besprekingen. ,,Erzit nog veel oud zeer. l k zie ook n iet 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 qeleden
nog niet voor mogelijk had gehouden."

***/220396/Ravage/ nr 206 22 maart 96/ongerubriceerd/j
De onderzoeksgroep ODIN registreert sinds twee jaar het doen en laten van personen die zich aktief
inzetten om extreen rechts te bestrijden. De verzamelde gegevens over'antifa' worden verspreid
binnen fascistische kringen, met het doel de tegenstander het leven zuur kan worden gemaakt. Sinds
een half jaartje ondervinden diverse medewerkers van Groen links aan den lijve dit pshygische
geweld. In het Groen links magazine beweert dat zijn partij geen verantwoordelijkheid
draagt voor ODIN, het is gewoon een bevriende organisatie die zijn werk goed doet. Ze werken niet
alleen voor ons maar ook voor de CD en het Nederlands Blok. Voor ODIN zouden o.a ,̂

jit Arnhem en voor ODIN werken

***/220396/ANP220/ongerubriceerd/j
De extreem-rechtse partijen CD en NVP/CP'86 gaan onderzoeken of ze kunnen komen tot een fusie.
Dit zegt het CD tweede Kamerlid H. Janmaat. Als voorproef op een mogelijke fusie is alvast besloten
in de gemeenteraden meer te qaan samenwerken. ,,Dit is een praktische samenwerking
Zo vroegen het Utrechtse CD-raadslid ~' en het Rotterdamse CP'86-raadslid ^ n
januari in Rotterdam samen een demonstratie aan en protesteerden CD'ers en CP'86-leden begin
februari samen in Dedemsvaart. 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." 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 qemeenteraadsverkiezingen opstellen. Dan moet de fusie achter de rug zijn, anders heeft het
geen zin." Of de radicale vleugel van CP'86, met onder meer het Rotterdamse Raadslid
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. , zal in het hoofdbestuur zeker tegen een
fusie stemmen.

***/060396/Volkskrantl/ongerubriceerd/j
De CD'r ^ gemeenteraadslid te Hoorn, is aangehouden op verdenking van openlijke
geweldpleging. die ook medewerker is van de 2e kamer fractie zou betrokken zijn geweest
bij het mishandelen van een man in Utrecht die een groep waar deel van uit maakte uitschold
voor Neo Nazi's.

***/060396/Parooi/ongerubriceerd/j
De extreem rechtse partij cp'86 wordt steeds agressiever in het bestrijden van haar tegenstanders.
Vooral Groenlinks is het doelwit van een campagne. Vertegenwoordigers van deze partij worden
telefonisch en in brieven worden bedreigd. De 'inlichtingendienst' ODIN verzamelt gegevens over
politieke opponenten.
Op internet, waar de CP'86 al tijden een pagina heeft via een computer in Texas roept de partij op
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informatie over anti-facsisten en Groenlinks naar een postbus in Bergen op Zoom te sturen. Tevens
zouden zij nauwe kontakten onderhouden met Kosmos, de veiligheidsdienst van het Vlaams Blok.
Odin zou tevens werkzaamheden uitvoeren t.b.v de CD en Voorpost

***/290694/NN.164, 240694/ongerubriceerd/j
Een geheime kerngroep binnen de CD heeft een eigen inlichtingendienst voor de Centrum
Democraten in het leven geroepen de CDI. De inlichtingendienst is bedoeld om informatie te
verzamelen over personen die de CD van binnenuit en buitenaf ondermijnen. In de brief van de
kerngroep staat letterlijk: "In een aantal geheime vergaderingen heeft de kerngroep een blauwdruk
opgesteld met daarin de hoofpunten van de voorgestelde veranderingen. Een van de hoofdpunten
behelst de oprichting van een eigen inlichtingendienst: de CDI, met als doel het verzamelen van
informatie over zowel anti-Nederlandse elementen binnen de CD ;-.__^ Xv , als over
individuen en groeperingen die op welke wijze dan ook de CD van buitenar ondermijnen. De
kerngrope deelt u mede dat de CDI van af 28 mei 1993 is geactiveerd". Het is onduidelijk waar de
brief vandaan komt. Boven de brief staat "Tiel, 7 juni 1994". Volgens het Vlissingse ex-CD-lid ^
zitten in de kerngroep anonieme leden uit Tiel, Arnhem en Nijmegen. De brief werd gepost in Utrecht.

***ANP-persberichten/mei94/unclas
De Centrum Democraten behaalden tijdens de in maart 1994 gehouden gemeenteraadsverkiezingen
in totaal 77 gemeenteraadszetels en bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1994 3 zetels in het
parlement. Sedertdien is er binnen de partij sprake van onenigheid en verdeeldheid. Diverse leden
keren de partij de rug toe en lopen weg naar het Nederlands Blok en een mogelijk nieuwe partije
genaamd "Burgerpartij" opgericht door het CD-lid uit Zeeland, (zie OD).

-7-
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Celstraf voor oud-raadslid CD

ARNHEM (ANP) - Het voormalige Arnhemse CD-raadslid
heeft van de politierechter in Arnhem een gevangenisstraf gekregen
van vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, wegens heroïnebezit.

: gebruikte de verdovende middelen om van verslaafden
stemmen te kopen voor zijn partij.

Het voormalige raadslid stond in maart voor de deur van een
Nijmeegs verslavingscentrum. Hij bood verslaafden een portie
heroïne of 25 gulden aan in ruil voor een handtekening op de
kieslijst van de CD. Medewerkers van het centrum waarschuwden de
politie, die vervolgens / en zijn twee Arnhemse helpers
aanhield.

Door de aanhouding was de CD in de kieskringen Arnhem en
Nijmegen te laat met het inleveren van de kandidatenlijst. De
partij deed daarom in deze regio's niet mee aan de verkiezingen
voor de Tweede Kamer.

Een helper van i kreeg dinsdag een celstraf opgelegd van
tien maanden. Deze straf hing ook samen met andere vergrijpen. De
zaak tegen de andere helper is aangehouden.

191211 mei 98
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KONINKLIJKE LANDMACHT Intern Memorandum

Aan :

Van :

Rubricering : Stg Confidentieel

Datum : 15-09-1994

Onderwerp : abonnement op Centrum Nieuws

Algemeen: In het blad Centrum-Nieuws van CP '86 werd vermeld
dat tbv het beveiligen van eigen personeel en verga-
deringen een Veiligheidsdienst zou worden opgericht.
Vrijwilligers met een militaire achtergrond zouden
een zekere voorkeur hebben.

Tot nu toe zijn agressieve wervingspraktijken onder
BBT-ers en BOT-ers niet onderkend of uitgebleven.
Feit blijft dat de CP'85 met name de BBT-groep als
mogelijke doelgroep zal kunnen gaan zien.

Middels een eigen abonnement op Centrum Nieuws zal
adecruaat op eventuele inf<"> kunnen worden gereageerd.

Actie

(e.e.a. reeds toegelicht op 01-09-1994 bij BCI).
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RELS/95/0082
. \1 January 1995

SOUTH AFRICA/BENELUX: CONTACT BETWEEN SOUTH
EUROPEAN RIGHT-WING EXTREMISTS

SUMMARY
f" ~

CHAIRMAN OF NETHERLANDS CP-86 PARTY SPRzk̂ jflfjSfifoBPTiffTAAT
PARTY MEETING TO CELEBRATE DAY OF VOW. PROMISES TO
RIGHT WINGERS' CAUSE. FURTHER VISITS BY BENELUX RIGHT WINGERS
PLANNED.

1. ON 16 DECEMBER 1994, THE CHAIRMAN OF THE
NETHERLANDS CP-86 PARTY, ADDRESSED THE BOERESTAAT PARTY AT ITS
RANDBURG HEADQUARTERS AS PART OF THE CELEBRATIONS TO
COMMEMORATE THE DAY OF THE VOW.

2. DURING HIS SPEECH, } GAVE AN OVERVIEW OF THE
POLITICAL SITUATION IN THE NETHERLANDS AND DEALT IN PARTICULAR
WITH THE SECOND-CLASS STATUS BEING GIVEN TO DUTCH CITIZENS IN
COMPARISON WITH NON-WHITE ASYLUM SEEKERS WHO WERE IMMEDIATELY
BEING GIVEN HOUSES AND ALLOWANCES AHEAD OF DUTCH CITIZENS WHO
HAD BEEN WAITING YEARS FOR SUCH BENEFITS. HE SAID THAT THE
RIGHT WING IN HOLLAND WAS STILL SMALL BUT THAT THE CP-86 WAS
NOW REPRESENTED IN 19 TOWNS. HE INTENDED TO CHANGE THE NAME
OF HIS PARTY TO THE NATIONALE VOLKSPARTIJ AND HAD HIGH HOPES
FOR HIS PARTY'S FUTURE FOLLOWING.

3. ' SAID THAT HE HAD NO PROBLEM IN BEING SEEN TO
OPENL.Ï ASSOCIATE WITH THE SOUTH AFRICAN RIGHT WING. IF
ANYTHING, THIS WOULD DO HIS STATUS AT HOME GOOD. HE PROMISED
ALL THE SUPPORT HE COULD MUSTER, ALTHOUGH THE SOUTH AFRICANS
COULD NOT EXPECT MUCH IN THE WAY OF PHYSICAL AID AT THE
PRESENT. HOWEVER, ONE DAY HIS PARTY WOULD BE KNOCKING ON THE
DOORS OF POWER AND THE SOUTH AFRICAN RIGHT WING COULD THEN
EXPECT ALL KINDS OF SUPPORT, FROM POLITICAL AGITATION TO
PHYSICAL DEFENCE IF IT APPEARED THAT ''DUTCH KITH AND KIN WERE
BEING OPPRESSED BY A BLACK GOVERNMENT''.

COMMENT

A. WAS HOUSED IN SOUTH AFRICA BY
. THE EDITOR OF THE CONSERVATIVE PARTY NEWSPAPER, DIE

PATRIOT. ? V IS TRYING TO ORGANISE A LARGE UNIFIED
RIGHT WING DELütiATÏON FROM THE BENELUX COUNTRIES TO VISIT
SOUTH AFRICA IN 1995. HE IS TAKING f , AROUND TO SEE
THE LEADERS OF ALL THE RIGHT WING jrOi-xTICAL PARTIES. WTTH THE
EXCEPTION OF FREEDOM FRONT LEADER, GENERAL l ' „
AND IS HOPING TO ENCOURAGE A UNIFIED SOUTH AFRICAN RIGHT WING
DELEGATION TO MEET THE EUROPEANS IN A FORMAL CONGRESS.

B. THE MOST LIKELY REASON FOR ..J BEING EXCLUDED FROM
THE LIST OF ''S CALLS IS THAT THE FREEDOM FRONT IS
SEEN BY MANY KiiïhT WINGERS AS TOO MODERATE.

2 98531= 9/78



C. IF CP-86 IS AS RIVEN BY INTERNAL STRIFE AS ARE MOST OF THE
SOUTH AFRICAN RIGHT-WING PARTIES, IT WILL BE A LONG TIME
INDEED BEFORE IT IS ''KNOCKING ON THE DOORS OF POWER'• (PARA 3
ABOVE) . THE CP, AFRIKANER RESISTANCE MOVEMENT (AWB) AND OTHER
EXTREMIST PARTIES ARE LONG ON RHETORIC AND GRAND DESIGNS BUT,
SO PAR, SHORT ON EFFECTIVE POLITICAL ACTION.

Z SSBSF 9/78



*****211295/ANPpersbericht/CP'86-justitie/
CP'86-raadslid verdacht van betrokkenheid terroristische groepering
ROTTERDAM (ANP) - De Duitse justitie verdenkt het Rotterdamse CP'86-raadslid .. ervan,
banden te hebben met een rechts-extremistische terroristische beweging. Het raadslid zou via zijn postbus
in Rotterdam handleidingen voor het maken van explosieven verspreiden.
m«* is volgens de Duitse justitie betrokken bij de terroristische organisatie "Eine Bewegung im

Waffen". Deze rechts-radicale beweging zou aanslagen voorbereiden met als doel het veroorzaken van
een „nazistische revolutie".

Medewerkers van de Duitse justitie hebben donderdag in Rotterdam verhoord. Volgens de
Rotterdamse persofficier < heeft het verhoor ook plaatsgehad op verzoek van de Duitsers.
De kans bestaat datv in Duitsland terecht zal moeten staan.

De Duitse justitie beschuldigt ervan via zijn postbus handleidingen voor het maken van bommen
te verspreiden. In mei van dit jaar deed de politie huiszoeking bij het gemeenteraadslid op verzoek van de
Duitse autoriteiten. Ook in Duitsland werden op hetzelfde moment invallen gedaan bij rechts-extremisten.

Bij de huiszoeking werd in de woning van ( een brochure van Eine Bewegung im Waffen
aangetroffen. Bij de huiszoeking werd ook de computer van het raadslid in beslag genomen, het apparaat,
een bruikleen van de gemeente Rotterdam, was aangesloten op het' netwerk, een computernetwerk
dat neonazi's gebruiken om gecodeerde berichten uit te wisselen.

De Duitse justitie heeft inmiddels de Duitse neonazi |(l' n staat van beschuldiging gesteld.'
is in de jaren tachtig al tot gevangenisstraf veroordeeld voor bomaanslagen op Amerikaanse
doelen in West-Duitsland.

De 31-jarige * is sinds 1993 de aanvoerder van de Rotterdamse kring van de extreem-rechtse
partij CP'86. Onder zijn leiding is de Rotterdamse afdeling sterk geradicaliseerd. Daarvóór was hij
ondermeer lid van de Nederlandse Volksunie en het Aktiefront Nationale Socialisten.

Het Rotterdamse raadslid onderhoudt nauwe contacten met rechts-extremisten in het buitenland. Van
1987 tot 1993 woonde hij in München en was hij actief in de Duitse neonazi-scene. Dit jaar was hij onder
meer aanwezig bij de Mussolini-herdenkingen in Italië en de Franco-herdenking in Spanje. is ook
lid van de Amerikaanse neonazi-beweging National Alliance.

De man moet zich ook nog verantwoorden voor het gerechtshof in Arnhem wegens zijn betrokkenheid bij
een demonstratie in Zevenaar in november 1994. Hij scandeerde daar leu/en als „Auslander raus" en
„Holland voor de Hollanders". De politierechter in Arnhem veroordeelde ̂  '! hiervoor eerder dit jaar tot
1500 gulden boete en een week voorwaardelijke celstraf. Deze zitting zorgde voor
nogal wat commotie toen bleek dat onbekenden de adressen en namen van getuigen uit Zevenaar hadden
achterhaald. Deze werden schriftelijk en telefonisch bedreigd door het Weerwolf Commando
Heinrich Himmler. Of l ook hiervoor verantwoordelijk was, werd niet duidelijk.

De behandeling van zijn zaak in hoger beroep is donderdag uitgesteld tot 26 februari wegens een
verkeerde adressering van de dagvaarding. Tegen twee medeverdachten v env

werd voor het aerechtshof voor hetzelfde feit 1000 gulden en een week voorwaardelijke celstraf geëist.
Van verdachte, . is bekend dat hij streeft naar de wederoprichting van de oude
nazipartij NSDAP.

De leuzen en extreem-rechtse uitdossing tijdens de demonstratie in Zevenaar leveren voldoende grond
op voor veroordeling wegens aanzetting tot haat en discriminatie, zo meende advocaat-generaal

tijdens de streng bewaakte zitting van het hof.



282023 jan 96/ANP-persbericht/Duitsland vreest training rechts-extremisten door huurlingen/j.

ROTTERDAM (ANP) - De Duitse autoriteiten zijn bevreesd dat rechts-extremistische vrijwilligers die aan
de kant van Kroatië hebben gevochten na hun terugkeer in de Bondsrepubliek gelijkgezinden zullen gaan
trainen. Ook Nederlandse rechts-extremisten hebben in Kroatië gevochten, maar de Binnenlandse
Veiligheids Dienst (BVD) wil niet zeggen of er in verband met hun terugkeer extra maatregelen worden
genomen.

. Duitsland houdt rekening met de terugkeer van een grote groep Duitse huurlingen als gevolg van de
vrede in het voormalig Joegoslavië. H. Geiger, president van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst,
vreest dat zo'n 200 rechts-extremisten die in Kroatië hebben gevochten hun kennis over zullen dragen aan
hun verwanten in Duitsland. De neo-nazi's die in Kroatië en Bosnië hebben gevochten, passen volgens
Geiger snel geweld toe.

Een groot deel van de neo-nazi's heeft meegevochten in de fascistische HOS-militie. Deze militie is eind
1992 officieel opgegaan in het Kroatische leger, maar heeft in de Kroatische delen van Bosnië nog
geruime tijd voortbestaan. De militie is daar vermoedelijk ook betrokken geweest bij de gevechten tussen
Kroaten en Moslims in de omgeving van Mostar.

Ook Nederlandse rechts-extremisten hebben in de HOS-militie meegevochten. De Fries( :;"::•
ex-lid van CD, CP'86 en Nederlands Blok, ronselde begin jaren negentig vrijwilligers in Nederland. Onder
de naar schatting enkele tientallen Nederlandse huurlingen waren ook enkele leden van CP'86.

Het Rotterdamse CP'86-raadslid speelde een belangrijke rol bij de uitzending van Duitse
neo-nazi's naar Kroatië. woonde van 1987 tot 1993 in Duitsland en was actief in de neo-naziscene
in München. In 1993 raakte hij ernstig gewond toen een auto waarin hij zat op de terugreis van Kroatië
naar Duitsland in Oostenrijk verongelukte. Hierna keerde hij terug naar Nederland. In 1994 werd hij
gemeenteraadslid voor CP'86 in Rotterdam.

De Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) wil geen mededelingen doen over extra maatregelen om
Nederlandse huurlingen die hebben gevochten in het voormalige Joegoslavië in de gaten te houden.
Volgens een woordvoerder van de BVD Jet de dienst mensen op mensen die een bedreiging vormen voor
de staatsveiligheid of de democratische rechtsorde". „Als deze mensen binnen deze categorieën vallen,
kunnen ze rekenen op onze aandacht."
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Extreem-rechts

Zuid-Nederland

15-04-96

08-04-96

Brabants Nieuwsblad

F 6

Bergen op Zoom

Extreem-rechts

Hierbij bied ik u aan een artikel uit het Brabants Nieuwsblad van
8 april jl. Het artikel heeft betrekking op de extreem-rechtse
organisatie " odin."

Fora: jan
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Extreem-rechts

vanOcün
in Bergen
Van onze verslaggever
BERGEN OP ZOOM - De
extreem-rechtse organisa-
$tie,O(tiiit uitgevd? vflo. on*
der meer het blad Buk op
Links, heeft een. postbus»
nummer in < Bergen op
Zoom. De postbus staat op
naam: van een>: Antwerpe-
naar. Ia Blik op Links pu-
bliceert tiet Odm regelma-
tig namen en adreaaen van
linkse^ en antl-ntsdstische

-- — • - -•-
FractievoorzitterFi Wottjer van
GroenLtakste Bergen; heeffchet
bestaan-- van Het. postbusnum-
mer: imniH^iK. aangekaart, bij
bxirgemeesterAivaadeaBerg.
Odin is de afkorting van Onder-
zoek Documentatie en.Informa-
üe^Netwerk. Op- de Internetpagi-
na, van de Céntxuraparttj worden
mensen 'opgeroepen informatie

.; óver linkse, organisaties,, •yraaron-
. déHGroentinks^t'aatt het OcUn.

dóor^ to '̂spelei^S'zpi-'hee£tr De
Volkskrant" pnlMs inreetrarti-

den na verspreiding van hatblacl
Blik op-,Links: met daarin bun

Telefoontjes v r :-: •->• X W
Dat is ook in Bergen op Zoom

, het' geval, al valt- het- volgens
Woltjer. allBmonl wel mee. ~
heb twee vervelende telefw
gehad: dé laatste tijd-. Dat was
naar °aniöirHpg van nüjn kritiek
op Lijst Llnssen, die de Cen-
trumdemocraten. hyMwi tiena-
derd om steun te verkrijgen voor
de aanleg van de Zoomwegi
Noord." Woltjer- protesteerde
toen. tegen die lobby van Linssert
•btl een. stelletje racisten^ en
noamda deze lobby verwerpelijk.
Ook in de= periode: daarvoor is
hij wel eens lastig gevallen: „Eer;
der werd ik somigebeld endoor
npVya^n 0̂" 1t"V««- TaVyor^ ge-
noemd Dan zei diegene dat ze
me aan de. hoogste pul zouden
ophangen of dat ze-ma wel zou-
den- pekken. Een vocrmabg
raadslid van ons kreeg eens een.
soortgelijk briefje in zijn bus."
Intimideren 1
WoBJer is er niet bijster, van on-
der de -indruk; Hij -ziet^de tele*
toontjes: meeKalsi pogingeniora
hem en zijn partij teintinilderea
'dan als serieuze bedretging .̂We
moeten er niet te'veel aandacht
aan besteden, Dt heb alteen, btf
ds politia gemeld dat Ik die t̂ e->
loontjes-gekregen-heb^Dat was,
ookr de afspraak met de poUtifc-
cner?' •H-./-^:iv:.'-: ::••"•'•'* " f
De fractievoorzitter 'stond ervan
te öjken dat het Odin een post-:
busnumoieir^fn? 'SÈrJn* eigen stad.
blijkt. te: hebben. „Ik- ben. daac.
niet blij mee. Aan de; andere kant
is'het maar gehikktg*dat er nie^
mand uit Bergen: op Zoom ach-
ter dit postbusnummer zit, maar
iemand uit Antwerpen."' ,.
D&.betreffenda Antwerpenaar is
bij 'onderzoekerSi naar extreem-
rechts niet bekend als eennotoic;
persoon uit deze kringen: „Maar-
dat,- er banden: zijn tussenbet
Vlaams BlokenuiteTstTechtsiiE
Nederland'^ fpennleuws'7 al-:
duseèn;zegsman«-.;;rvi*i.(jur: j.
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1. TREFWOORD

2. GEGEVENS MELDER

a. Rayon

b. Code functionaris

c. Datum

d. Telefoonnummer

e. Melding nummer

3. INHOUD MELDING

a. Datum & tijdgroep

b. Referte

c. Bron

d. Evaluatie

e. Lokatie

f. Omschrijving

R-E "Hitlist"

Limburg

10-3-1997

: 05

7-3-1997

nvt

krant "De Limburger"

2

nvt

In het bijgevoegde artikel (bijlage 1) wordt geschreven over een
"Hitlijst". Deze lijst wordt gemaakt door het ODIN (onderzoeks-,
documentatie- en inlichtingennetwerk); een aan CP '86 gelieerd
clubje rechts-extremisten.



De beveiligingsspecialisten van de CP'
R1NKE VAN DEN BRINK
B Rem u bang dat uw partner vreemd
gaat? Wilt u een popconcert, een feest of
een voetbalwedstrijd beveiligen?
Hebt w een bodyguard nodig?
Rijnmond Risico Beheersing biedt zich
aan. Het bedrijfis opgezet door de
keveiïigingsspecialisten van de extreem-
rechtse CP'86. Alleen hebben ze de
noodzakelijke vergunningen niet.

p 27 juli 1995 hebben de jc-
im*en Ie raadsleden

en
l hun 'vennootschap onder
J firma' Rijnmond Risico Be-
I hecrsing (RRB) in het han-

delsregister van de Kamer
van Koophandel voor Rot-

terdam en de Beneden-Maas laten inschrij-
ven. De heide 'onbeperkt bevoegde' venno-
ten gaan xich volgens de bednjfsomschrij-
vjng in het handelsregister bezighouden
met 'opsporing van afluisterapparatuur,
persoonsbeveiliging, alsmede advies uit-
brengen omtrent persoonlijke beveiliging
en waarborg van de privacy, de verkoop van
7.cnd- en ontvangsiapparatuur t.b.v. rfc vci-
lishcitlsscctor'.

__ gemeenteraadslid in
Spijkcnissc en hoofdbestuurslid van de Na-
tionale Volkspartij/CP'Rfi, licht me: 'De
persoonsbeveiliging die wij ciocn, moet je
hrccd opvatten. Iedereen die ccn probleem
hccfï op het gebied van beveiliging of con-
trole van Hrnnnidc dingen kan hij ons te-
recht,' noemt als voorbeelden
verdenkingen van vreemd gaan jegens ccn
partner, incest, gen oppas die rare dingen
Joct of misbruik van de telefoon. 'In at dat
soort gevallen kunnen er met toestemming
van de eigenaar van het pand systemen ge-
plaatst worden om te controleren wal er
daar gebeurt in afwezigheid van de eige-
naar. Laat ik ccn verschrikkelijk voorbeeld
geven: ccn vrouw verdenkt haar man van
het plegen van incest, Daar kom je bijna
niet achter. Dan kan je bijvoorbeeld een
systeem plaatsen in speelgoed, ccn zender-
tje of ccn cameraatje. Zo kan je dan met be-
wijs komen,'
Maar RRB doet veel meer. Het bedrijf le-
vert vtdcobcwakingssystcmcn aan winkels.
'En ook portiers aan bars en discotheken.
Beveiliging van evenementen, popconcer-
ten en dergelijke, bchoon ook tot de moge-
lijkheden. Ats bij wij/c van spreken Frank
Sinalra hierheen zou komen en contact met
ons op ?jju nemen, dan kunnen wij hem be-
veiligen. Persoonsbeveiliging omvat voor
ons ook het leveren van bodyguards.'

zegt dat voor die activiteiten geen
vcTgunning vereist is. 'Portiers voor ccn be-
drijf of ccn kantoor, dal is heel wat anders,
dat doen wij niet.'

Maar als ik me bedreigd vod door tic Cff$fi
kan ik bij RRB cf.n bodyguard huwt?
'Technisch gezien 7,011 dat tot de mogelijk-
heden behoren. Iedereen heeft het recht
een ?.nder in bescherming te nemen. Of ie
daarvoor nu betaald wordt o T niet.1
[Iet extreem-rechtse raadslid vergist zich.
De Wet op de weerkorpsen en de particu-
liere bcvciïigingKorganisaties is glashelder.

.Die stelt dat voor het beveiligen vnn perso-

DE WET OP DE WEERKORPSEN

nen, maar ook voor het leveren van porticn
aan bats en discotheken en het beveiligen
van evenementen door personen, een ver-
gunning vereist is van het ministerie van
Justitie. Die is niet afgegeven,

Het is heel onwaarschijnlijk dal de bei-
de extreem-rechtse gemeenteraad sle-

den zo'n vergunning krijgen als /.c haar zou-
den aanvragen.
De politie screent alle personeelsleden
van beveiligingsbedrijven, öc plaatselijke
korpschef moet voor elk individueel perso-
neelslid toestemming verlenen om in de
branche werkzaam te zijn. Elke veroorde-
ling in eer. periode van vier jaar (geldboete)
of acht jaar (vrijheidsstraf) voor het mo-
ment van toetsing, betekent automatisch
ccn afwijzing- Behalve strafrechtelijke ver-
oordelingen kunnen ook andere 'omtrent
de betrokkene bekende en nrlcvantc Fckcn*
grond yjjn nm aan te nemen dat die 'onvol-
doende betrouwbaar of geschikt* is voor
werk in de bevel ligingsscelor.
Een woordvoerder van Iwt ministerie vnn
Justitie bevestigt dat 'wat voor de perso-
neelsleden van ccn beveiligingsbedrijf
geldt, a fortiori natuurlijk ook voor de eige-
naren geldt. licn veroordeling staal de ver-
strekking van ccn vergunning door de mi-
nister in de weg.'

• die sinds juni secretaris is
van de NVIVCP'86, is begin 1995 in hoger
beroep tot ccn boete van 750 gulden en
twee maanden voorwaardelijk veroordeeld
wegens openlijke geweldpleging..^ _

is in een ver verleden voor diefstal
veroordeeld. In 1992 is hij geverbaliseerd
voor het bezit van 'ccn verboden handwa-
pen'. Eerder dit jaar is hij bij ccn demon-
stratie van de CF'Só nnngcliouden WCRCHS

overtreding van de Wet wapens en munïtie.
Hij had twee stalen kogels en een spuitbus-
je bij zich.
Onder het kopje 'andere relevante feiten'
zullen de vergunningverleners op het mi-
nisterie van Justitie meer redenen vinden
om : , en geen vergunning
ie verlenen voor hun Rijnmond Risico Be-
heersing, De beide cxtrccm-rcchtsc ge-
meenteraadsleden vormen al jaren ccn
span. Enkele jaren geleden probeerden ze
samen - respectievelijk als Grcat Tïrroren
Grair Titan - de Ku Klux Klan in Neder-
land van de grond te krijgen. Op het mo-
ment dat de politie daar ccn stokje voor
stak, waren ze nog niet erg gevorderd. Bei-
den hebben binnen de CP'86 ccn blikscm-
carricre gemaakt. Ze waren nog maar kort
lid van de partij toen ze in maart 1994 tot
gemeenteraadslid gekozen werden. De
door' ' aangevoerde CP'86-lijst in
Spijktimsc M-ccg acht i>«™-<*nt van de stem-
men en drie Ketels. \e in Rijs-
wijk 5,7 procent en twee zetels. Het succes
kwam ï.o onverwacht dat in heide steden
ccn zetel leeg bleef bij gebrek aan kandida-
ten (inmiddels ïs een tweede zetel in Spijkc-
nissc vacant).

.. en , zijn binnen de
ipartij belast met de beveiliging. Ze

geven leiding aan de Nationalistische Vei-
ligheidsdienst (N VU) die zowel partijmani-
fcstatics beschermt als tegenstanders f:>to-
grat'ccrt. Daarbij opereren ?,c met wisselend
succes. CP'86-demons tra lies zijn meer dan
eens met fikse ongeregeldheden güpsaru
gegaan. De laatste tijd gaat het '«"•r. Kcrfst
vorig jaar /.agen . en kans
om ongestoord ccn tweedaags partijfccst te
organiseren. De beide laatste partijcóngrcs-

(twecde van links),
eigenaar van Rijnmond Risico
Beheersing tijdens de- dcmoostratic
van CD en CP'86 in Leerdam, 30
maart 1996. Op de vlag statit het
Keltisch kruis

sen van de CP'SG konden onk ongehinderd
doorging vinden. Tegcndcmonstramcn die
de vergaderingen wilden verstoren, waren
er niet in ucslaami de lokalics te achterha-
len. ~ die veel tijd in RRB
steekt: 'riet is natuurlijk niet toevallig dai
wij de beveiliging van de partij organiseren.
Wij zijn daarvoor gevraagd vanwege onxc
beroepsmatige affiniteit met het onder-
werp. Maar ik moet u wel uit ccn droom
helpen: zoiets als deNVD bcslaatnïci. Er is
niets officicels. We nemen als leden gewoon
het initiatief «-ftn ïjectje op te letten.' Ken-
nelijk weet dat ?.o'n NVD onder ric
verboden weerkorpsen valt.
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CD-leider Janmaat staat
terecht omdat hij heeft

verkondigd de multiculturele

samenleving te willen

afschaffen. Volgens
Meiadert Feanema moet

hij worden vrijgesproken^

DE OFFICIER van justitie in Zwol-
le heeft Kans Janmaat, fractievoor-
zitter van de Centrumdemocraten,
gedagvaard omdat hij vorig jaar op-
een bijeenkomst in Zwolle gezegd
zou hebben: Wij schsfien, zodra
wij de? mogelijkheid en de macht
hebben, de multiculturele samenle-
ving af.' '."• . -•'••

Als her aan het Openbaar Miitit-
terie ligt wordt Janmaat om deza
uitspraak veroordeeld omdat hij:
daarmee zou aahzetten tot haat te-
gen en/of disaimirune van mes--
sen, té weten-buitenlanden1; Ak
Janmaat wordt veroordeeld, heeft •
•de multiculturele, samenleving' dé*
status gekregen van een beschermd
begrip: men mag. «yiog wd.over.
discutsiCrenvrnaar men mag er niet.
tegen zijn. .

wat is een multiculturele'samen-
leving? Het gsat om een- samenle-
ving waaraan mensen met-vmchfl-
fchde culturele achtergrond deelne-
men. In die zeer algemene zin «het
begrip beschrijvend van aard.

De multiculturele samenleving i*
allang een-feit,'zet socioloog Kees
Schuyt bij de-^opnchong van de
stichting Kruin, die.verschillende

Streven haar een multiculturele tó
menteving, 2oaJs.de stichting Fo-
rum zegt te willen doenr kan héle-

Maar ab bet waar is dat je met

Ie swnaifcving. dan kun ie .die ook
niet aftchaffen, ahhaiu niet zonder
draconiiche maatregelen dié; in de
richting gaan van eüriscrie niwerin-
gen. Ik sl.uit.iuet:--'* J- '—"'

neen viijimia vanTmeningsuiTing

dan e

een anti- de jaren zestig verwee* het iritihü- Vrijheid van rneningniïting.
. _ _ . , : tend naar ongelijke béfaandding In een democratie, zo meende

narih ver- pen ook corudtuttonek' groep*- Maar als de Zwolse «rondiMe- vm men*en vw vencmflend r« of men toen not, m»g men verwerpo-
ten in stut rechten wö geven. In CaflJJdYgaar, ir«iti,»chtb*nfc dat argument »ou «tniiche> afkoratt in de publieke \Bjkfr-4dwfafiWn bestrijden, maar
»cii.*ur.^ïbetr.atouiïikvoói^cmhêtftiiia. MeewMeo, betekent d«! in feite dat- "f*— «•.-•••••—•- '• »•-••> -* ---— t-"~_».j^i_ •«—•

JdaiÜteft-uXyoHe vrijheid 'te bJ-' "•-"-- "—•—' •- «-J-J—>«—>- —:— •«- -i '-* «—-1 J -i

vend, maar normbef van aard, teerd êa die nog een rUp vérder ookgetn Wdinj geeft ai
EenmiAtoiltiirelesaiiiefUevihg.s iaat onidat nien aan cufturele groe- vteetndtfngen patrnj.

n MmenJeving wtarih vw-, pen ook r-^>*-"—- —— ~ --^ -- -•- -—• --
küe. groepen mensen ir ' ' ' "

•" •

sfeer. UtshdUfKl door overheid of -men mfg ie- niet' verbieden: 'Men',

.
e. In«sidi«fc-b«fen' konden ju) '.

.optirk.ae- maai™^: overteid eiseVt.dat zfj;.
f -••«; --V*..A:e«l!*ouatwppMci».eoi.ge-'
onden' wel •JrjTth^rtweerdl^etód; maar men

•paaÜDgVèn daarom afgeweten. -
'>= Iri deVS zijn de voorstander) van
het muIticulüirmSime zelfs geneigd
hun auimtlationittjicrie tegenstan-
den «Is raciiten te bestempelen om-
dat 'zij de dominante cultuur in
Amerika als ntdstisch beschouwen.

Uit dit Amerikaanse voorbeeld
blijkt de oprichten van de stichting
Forum niet zo dom zijn als Schuyt
suggereert en dat de multiculturele
samenleving iets is waar men wel
degelijk naar kan streven. In dat
geval ïs het begrip niet beschrij-

muUicuhunKaine is de .uitspraak,
van lamnaat-vergeHjkbi.fr met een
uitspraak 'alt 'Zoara*ij aan de
macht komen en de mogelijkheid
hebben. ichiÖen wrj ds verzuiling
af.' Die uitspraak zou veertig jaar
geleden tot geweldig veel commotie
geleid hebben, maar wiarschiinÜj.!
niet tot jurWische vervolging.

Tenslotte is er een derde beteke-
nisvanhettweripmultlculturalisme

'die vooral in Canada wordt gehan-

februari. In d*t artötel pleit hij voor-
een cutaiurbdeid uitsraitend ge-
richt op de beschermiria vin het
Nederland». Biheydt keert zich
daarmee tegen de derde betekenis
van het begrip muJticu.turaliïme,
zonder dat hem juridisch een stro-
breed in de weg wordt gelegd.

Nu kin men zeggen dut er een
verschil is russen Behoydt en Jan-
maat, omdat Beheydl nooit raciïtl-
iche uitspraken heeft Redaan en

ügiïiiüiïxi
i daarin

gelijk te geven. ;^r«; -.; -
Tn .eeh"aeinocrab«-moeten im-

men afle opvattingen en pojides
aan de orde kunnen komen en ho-
ren politieke debatten niet door de
rechter te worden beslecht.

Moe heeft het in Nederland zover
kunnen komen? Een van de oorza-
ken is een geweldige begripsverwar-
ring rond het begrip rassendiscrimi-
natie. Dat begrip heeft zich In de
afgelopen decennia verbreed. Tot in

hmngiitónen-.tvandeppMtiekaen '
' " " 'Ijke positie'die men

rjJe rechter daarover '
. . ,

AlIeenJutikel4weeiindie.icl.-
tincj en dat artikel werd door de
meeste, verdmgspartijen niet ten
volte ondenchrevtn. Afle Weit-Eu-
ropese landen, met uitzondering
wn DuiUtand en Nederland, maak-
ten in 1965 een voorbehoud t«n
aanzien van de toepassing van dat
artikel omdat het daarin verwoorde
verbod tot verspreiding vin 'op na-
lensuperioriteft , en rassenhaat ge-
bsieerde denkbéeider.' op geiptn-
nen voet zo» kunnen staan met 4e

en men had in de
Sovjrt-ltok gezien waar dat toe
kon laden. Die 'ouderwetse' en be-
perkte interpretatie van discrimina-
tie lijkt mij. vanuit democratisch
oogpunt nog iteeds het meest wtn-
«eliiV
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„CP'86-spion" aangehouden voor oplichting

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft vorige week een 50-jarige
inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden voor oplichting.
Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in
Rotterdam bevestigd. De man was actief in extreem-rechtse kringen
maar heeft met de oplichtingszaak volgens justitie niets mee te
maken.

baarde vorig jaar november opzien door in
landmachtuniform een bijeenkomst van Duitse en Nederlandse
neonazi's in Rotterdam-zuid bij te wonen. Hij presenteerde zich aan
journalisten als hoge functionaris van de Nationale Reserve.

Toen de eigenaar van het zaaltje, waar de neonazi's de mislukte
putsch van Hitler in 1923 herdachten, poolshoogte kwam nemen, liet
de man een identiteitsbewijs van de VN-troepen in het voormalige
Joegoslavië zien. De rechts-extremisten hadden het zaaltje van de
gereformeerde kerk gehuurd onder de valse voorwendselen dat het zou
gaan om een reunie van oud-Bosnië-gangers.

Eén van de journalisten die de neonazibijeenkomst bijwoonde,
herkende later tijdens een officiële bijeenkomst op het
stadhuis. De man liep daar verkleed als kelner rond. Er werd
gevreesd dat de man als spion voor CP'86 informatie verzamelde. Het
stadhuis heeft de politie daarop gevraagd een onderzoek in te
stellen. Volgens de politie kon echter niet worden vastgesteld dat
de man zich schuldig had gemaakt aan strafbare feiten.

De Nieuwerkerker heeft zich in korte tijd opgewerkt tot in de
hoogste regionen van het extreem-rechtse milieu. Hij was sinds
anderhalfjaar actief in de Rotterdamse kring van CP'86. Ook kwam
hij regelmatig over de vloer bij de weduwe van NSB-voorman Rost van
Tonningen in Velp.

Volgens het Rotterdamse CP'86-raadslid verkondigde
dat hij vroeger als beveiligingsfunctionaris bij de

Nederlandse ambassade in Oost-Duitsland heeft gewerkt. „Hij liet
ook allerlei foto's zien waarop hij samen met mensen als Honnecker
stond. Daar was hij nogal trots op", aldus '

161419feb98



contactadressen CP86; zijn afkomstig uit de
revolutionaire nationalist(uitgave cp86).

^ ^February 27, 1998

NOORD-NEDERLAND
Postbus

Beesterzwaag
fel:

Postbushoudei

UTRECHT
Postbus

Utrecht

'Spijkenisse
Tel: t .
Fax:
Postbushoude<

ZUID-HOLLAND NOORD
Postbus

Sassenheim
Tel: '
Fax:

Postbushouden

AMSTERDAM
Postbus

',. Amsterdam
i'ei:'

Postbushouderl ,,.,

NOORD-HOLLAND NOORD
Postbus » -

Winkel
1 1 L : ̂  _ .

Postbushouder

DEN HAAG
Postbus (.

, Den Haag
Tei.M , ' " ;> v
Fax

Postbushouder _

NOORD-BRABANT
Postbus

Venray
Te:
Fax:

Postbushouder ,

ROTTERDAM
Postbus

', Rotterdam
Tel: i
Postbushouder t

ZUiD-HOLLAND
Postbus.

NOORD-HOLLAND ZUID
Postbus ,

*, Hilversum
Tel:.
Postbushoudei '
Postbushouder

GELDERLAND
Postbus>

Arnhem
Tel:

Postbushoudt.,

FLEVOLAND
Postbu^
i, Almere
fel:.

Postbushouder t3P86

OVERIJSSEL
P/A Postbus

, , - Sassenheim
Tel:
Fax:



Centrumpartij '86 (CP 86)

Na de afscheiding van de zgn. "Mosler"-vleugel" begonnen de tegenstanders van>

onder de naam "Braunes Autorenkollektiv" in Nederland met de uitgave van een tegenpubli-

catie, gericht tegen de sinds 1983 verschijnende publicatie "Widerstand - Die Neue Front" van

Als uitgever van de slechts enkele maanden uitgegeven publicatie "Die Neue Front" en tevens

leider van de zgn. "Europaische Bewegung" trad de Nederlander . naar voren.

Sinds 1986 is voorzitter van CP'86 in Nederland, via welke de postbus bijvoorbeeld,

gebruikt werd om pamfletten en diskettes met aanwijzingen voor de bouw van booby-traps

e.d. te versturen en propagandistische deeltjes als "Eine Bewegung in Waffen" in het assorti-

ment van werden aangeboden.

In het NSDAP/AO-orgaan "NS-Kampfruf' no. 108 werd onder de titel "Wahlsieg in Rotter-

dam" geschreven over het behalen van drie zetels door CP '86 bij de gemeenteraadsverkie-

zingen in Rotterdam.

Noot:

Mocht u over informatie beschikken, die de analyse zou kunnen actuau'seren, dan wordt

u verzocht contact op te nemen met telefoonnummer.
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CP'86

CP'86: van 'centrum'-partij tot clubje neonazi's

Z i e ook het bericht „Rechtbank verbiedt extreemrechtse partij
CP'86"

ROTTERDAM (ANP) - Het door de rechtbank in Amsterdam uitgesproken
verbod van CP'86 komt eigenlijk als mosterd na de maaltijd. De
partij stierf dit jaar een stille dood. CP'86 is ten onder gegaan
aan de voor extreemrechts kenmerkende twisten tussen zogenaamde
gematigden en radicalen. De overname door neonazi's leidde
uiteindelijk tot de ondergang.

De richtingenstrijd is al tientallen jaren kenmerkend voor
extreemrechts in Nederland. De tegenstelling was ook de aanleiding
tot de oprichting van de Nationale Centrumpartij, de voorloper van
CP'86. De NCP werd in december 1979 opgericht door enkele oud-leden
van de Nederlandse Volks Unie (NVU) uit onvrede met de radicale
koers van

De NCP was geen lang leven beschoren want nadat in februari 1980
na een partijbijeenkomst enkele aanhangers in de Amsterdamse Mozes
en Aaronkerk illegale buitenlanders aanvielen, werd de partij door
de geschrokken oprichters opgeheven.

Een dag later gaven twee NCP-bestuurders het startsein voor de
Centrumpartij. Zoals de naam moest aangeven, distantieerden de
CP'ers zich van extreemrechts. De CP moest een middenpartij worden
als bijvoorbeeld het CDA. Omdat duidelijk te maken gebruikte de CP
de slogan 'niet rechts - niet links'. De CP onderscheidde zich van
de gevestigde partijen door de nadruk op het etnocentrisch
nationalisme: behoud van de Nederlandse cultuur.

Al snel na de oprichting verscheen de politicoloog Hans Janmaat
op het toneel. Hij werd snel voorzitter en onder zijn leiding
behaalde de CP in 1982 een zetel in de Tweede Kamer, hetgeen
duizenden tegendemonstranten op de been bracht. De jaren daarop
groeide het aantal leden van de partij tot enkele duizenden.

Het succes leidde ook tot een machtsstrijd in de top. De CP ging
een radicalere koers varen en Janmaat moest plaatsmaken voor de
geschiedenisleraar Janmaat legde zich hier niet bij
neer en opende de aanval. Het bestuur maakt een einde aan de ruzies
door Janmaat in oktober 1984 uit de partij te gooien.

Janmaat verzamelde een handjevol getrouwelingen en richtte een
maand later de Centrumdemocraten (CD) op. Er ontbrandde een feil©
strijd met de CP. Het royement van Janmaat betekende dat de stroom
overheidssubsidies aan de CP opdroogde ©n de partij in financiële
problemen kwam. In 1986 vroeg de CP faillissement aan.



Kort na het faillissement herrees de CP als Centrumpartij'86.
Activiteiten werden echter niet ontplooid. Veel leden hadden
afgehaakt of waren overgestapt naar de CD. Pas in 1990 werd de
CP'86 nieuw leven ingeblazen door leden van de extreemrechtse
jongerenorganisaties JFN en NJF. JFN-voorzittei , werd in
1990 in de gemeenteraad van Den Haag gekozen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 haalde CP'86 negen
zetels. In Rotterdam werd de overtuigd neonazi ] raadslid.
Hij had ai een lange voorgeschiedenis in het extreemrechtse milieu.
In 1984 richtte hij het militante Aktiefront Nationale Socialisten
op.

Na het uitzitten van een celstraf wegens openlijke geweldpleging
vertrok 'in 1987 naar Duitsland waar hij een leidende rol
kreeg in de neonaziscene. Hij was verantwoordelijk voor de
uitzending van Duitse neonazi's naar het voormalig Joegoslavië. De
rechtsradicalen vochten hier aan de kant van de Kroaten tegen
Serviërs en Moslims. In 1993 raakte op de terugweg van
Kroatië naar Duitsland ernstig gewond DIJ een ongeval.

Hierna keerde hij terug naar Nederland en sloot zich aan bij
CP'86. Onderzijn invloed radicaliseerde de partij snel. CP'86 trok
steeds meer skinheads met neonazisympathieën aan.

• kwam hierdoor in aanvarina met de 'gematigden'. Deze
groep, onder aanvoering van , het Amsterdamse raadslid

'en wilde uit angst voor ingrijpen door justitie
een minder radicale koers varen. Uit voorzorg werd de partijnaam
veranderd in Nationale Volkspartij/CP'86.

Dat die vrees gegrond was, bleek in 1995. In dat jaar werd het
partijbestuur veroordeeld wegens het bevorderen van rassenhaat en
discriminatie. Ook vormden de bestuursleden een criminele
organisatie, oordeelde de rechtbank. De bevestiging van dit vonnis
door gerechtshof en Hoge Raad maakte de weg vrij voor het verbod
van CP'86.

Inmiddels was de partij al aan het uiteen vallen. Een fusie met
de CD van Janmaat werd begin 1995 door de leden van CP'86
afgewezen. De neonazistische vleugel onder leiding van i '' en
de Rotterdamse raadsleden en nam de partij over en
installeerde eind 1996 een nieuw bestuur. De rechtsradicalen gingen
verder onder de oude naam CP'86. De overwinning van de neonazi's
leidde tot een leegloop. De gematigden stapten op. Een deel van hen
richtte een nieuwe partij op: de Volksnationalisten Nederland
(VNN). Anderen werden actief in de nationalistische organisatie
Voorpost.

en slaagden er niet in het restant van CP'86
bijeen te houden. vervreemdde zijn achterban van zich door
geruchten dat hij drugs zou gebruiken. Sinds dit voorjaar, na de
voor extreemrechts desastreus verlopen verkiezingen, is de partij
niet meer actief. < < bleef als enige bestuurder over. Zijn
radicale achterban heeft onderdak gevonden bij de NVU van
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Verbod CP'86 met gemengde gevoelens ontvangen

S a m e n v a t t i ng

AMSTERDAM (ANP) - Met gemengde gevoelens is woensdag gereageerd op
het besluit van de rechtbank in Amsterdam de extreemrechtse
politieke partij CP'86 te ontbinden en te verbieden. Volgens de
rechtbank handelde de partij in strijd met de openbare orde en riep
zij op tot haat en discriminatie van buitenlanders.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam die de
verbodsprocedure in gang had gezet, reageerde verheugd. Ondanks dat
de partij op sterven na dood was, vroeg het Openbaar Ministerie zes
weken geleden om een verbod van CP'86. Als reden daarvoor geeft het
OM aan dat het rechts-extremistisch denken zich in golfbewegingen
voordoet. Vaak wordt dit denken versterkt door economische crises
en omdat deze niet zijn uitgesloten, is het voor het OM van belang
de partij te verbieden.

Het vonnis heeft het voormalig Rotterdamse CP'86-raadslid , _ . '
de enig overgebleven bestuurder van CP'86, niet verrast.

„Dit zat er al een tijdje aan te komen. Maar het blijft
bespottelijk dat een politieke partij verboden kan worden."

< zegt zeker een nieuwe partij op te richten of zich aan te
sluiten bij een andere.

In de Tweede Kamer werd over het algemeen verheugd gereageerd op
het verbod van CP'86. PvdA-Kamerlid Rehwinkel zei dat zijn partij
en andere fracties in de Tweede Kamer geregeld hebben aangedrongen
op een verbod. WD-Kamerlid Te Veldhuis en zijn CDA-collega
Eurlings kunnen de CP'86 missen als kiespijn en zijn blij met de
ontbinding. Toch geven beiden aan dat een partijverbod „geen
wondermiddel" is en dat de politiek terughoudend moet zijn met het
verbieden van dingen.

De Leidse politicoloog J. van Holsteyn vindt het verbod „niet
verstandig" en principieel onjuist. „In Duitsland is de overheid
op dit punt strenger en zijn verschillende extreemrechtse partijen
verboden. Toch kan je niet concluderen dat extreemrechts daar
verdwenen is. Integendeel", aldus Van Holsteyn. Hij wijst ook op
het risico dat extreemrechts ondergronds gaat. Daarnaast vindt Van
Holsteyn dat het Nederlandse volk in het stemhokje bepaalt of een
politieke partij zeggenschap heeft.

Van Donselaar, medewerker van het Leids Instituut voor Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden, is wel
positief over het verbod. Het effect ©rvan is aanzienlijk voor
extreemrechts, verwacht Van „Het is duidelijk



signaal dat ze zich moeten matigen."
Volgens CD-leider Janmaat betekent het verbod een flinke inbreuk

op de vrijheid van vereniging. Het is volgens hem eens te meer een
bewijs dat „het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zich
profileren als vazallen van links."

van de NVU heeft net als Janmaat het idee dat het
justitie niet alleen om CP'86 is te doen. De NVU-leider houdt er
rekening mee dat zijn partij het volgende doelwit van het OM is.

CP'86 is de tweede extreemrechtse partij die na de oorlog is
verboden. In 1954 werd de Nationaal Europese Sociale Beweging
(ENSB) ontbonden op basis van het Besluit Ontbinding
Landverraderiijke Organisaties. De ENSB herbergde een aantal
oud-NSB'ers en ex-SS'ers.
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Janmaat ronselt handtekeningen met hulp neonazi's

Nieuw bericht: meer informatie in 3e en laatste alinea

ROTTERDAM (ANP) - H. Janmaat, leider van de Centrumdemocraten (CD),
betaalt neonazi's om handtekeningen voor zijn partij te verzamelen.
De CD-leider heeft hiervoor onder meer oud-CP'86-voorzitte

. en neonazi * _ * ingezet.
De CD wil in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland aan de

komende provinciale statenverkiezingen meedoen en had daarvoor in
ieder kiesdistrict dertig handtekeningen nodig. Om aan deze
handtekeningen te komen, stuurde de CD ook openlijke neonazi's op
pad.

Zo raakte de Rotterdamme., afgelopen maandagavond
betrokken bij een vechtpartij in Leiden toen hij samen met
voormalig Leids CD-raadslid " t voor het stadhuis handtekeningen
verzamelde. Een knokploeg van ongeveer vijftien man sloeg op
in. De neonazi wist vervolgens te ontkomen door het stadhuis binnen
te vluchten. De mishandeling is opgeëist door de actiegroep
„Antifa Leiden".

i zegt vijftig gulden van CD-leider Janmaat te krijgen voor
iedere handtekening die hij heeft binnengebracht. Ook voormalig
voorzitter \n de onlangs verboden en ontbonden CP'86 is
door Janmaat benaderd. zegt inmiddels ai zes
handtekeningen voor de CD te hebben verzameld.

Janmaat ontkent dat hij mensen betaalt om handtekeningen te
verzamelen. Wel hebben zij volgens de CD'er recht op een
onkostenvergoeding. Janmaat ziet er geen enkel bezwaat in
te zetten. Het verbieden van de partij CP'86 heeft volgens Janmaat
niets met de persoon * ite maken. De CD-leider zegti
niet te kennen.

maakt geen geheim van zijn neonazi-sympathieën. Hij is al
enKeie jaren lid van het militante Aktiefront Nationale Socialisten
(ANS). De voormalige vertrouweling van het Rotterdamse
CP'86-raadslid > heeft het zelfs geschopt tot
„Gruppenführer" voor de regio Rotterdam.

Vorig jaar was (GP'86-Iijsttrekker in Vlaardingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Sinds de teloorgang van CP'86 is
vooral actief in het nazistische Odal-Aeti&eomité. Zo demonstreerde
hij in november 1997 in Brussel voor voor voormalige
vrijwilligers van de

de CD ook het aan de
Het in en



extreemrechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP) heeft een lijst
ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.
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EXTREEM RECHTSE ONDER-
ZOEKSGROEP GESTOPT

% vuny
X hetor

\M - Oe anti-antïfa onder-

zoeksgroep ODIN is onlangs een stille
dood gestorven, nadat m»H«u«>rker
«»« het eerste uur.,

•(CP'86) het bijltje erbij nem
heeft gelegd. Dit meldt de anttfa onder-
zoeksgroep KAFKA in haar laatste
nieuwsbrief. ^_ heeft rijn
werkzaamheden voor extreem-rechte
om nog onduidelijke redenen ge-
staakt Hiermee Is echter nog geen ein-
de gekomen aan het onderzoek naar

«•-—t-H-sho structuren.

, , , . , , , "fbegon zijn onder-
een , iam «e activiteiten van antifascisten
in 1994. Al» medewerker van CP'B6 deed
hij ondetzoek naar de activiteiten van an-
lifa's in Assen en pubticeerde deze gege-
vens in Centrumnievws. Tegelijkertijd
stuurde hij de geregistreerde antifa's een
dreigbrief. Hiermee was ODIN {Onder-
zoeks Documentatie en Informatie Net-
werk) geboren.
ODIN ging vervolgens op landelijke
schaal te werk. Zo werden postbushou-
ders uitgezocht en geregistreerd, antifa-
groepen onder de toep genomen onder
meer via de Kamer van Koophandel en
werden diverse woonadressen van anti-
fa's vastgelegd. Tevens werden linkse
tegenstanders veelvuldig gefotografeerd.
met name bij manifestaties en demon-
straties. ODIN bracht diverse brochures
uit, onder andere over de antifa-structuur
in Ncord-Nederjand.
Vorig jaar moest met name GroenLinks
het ontgelden. In de nieuwsbrieven en op

de website van ODIN werden de gege-
vens gepubliceerd van de "oomaamste
GroenLinks medewerkers. IL.
beschouwde GroenLinks ais de voor-
naamste organisatie die extreem-rechts
te tij*""-* rt>via«i(s de toenemende hulp
die^ _ kreeg vanuit extreem-
rechtse hoek, bleef ODIN een eenman-
sproject. De resultaten waren knoeiwerk,
en stonden bol van de 'r*"** condusles.
Onlangs gal ̂ — . _ . Je brui aan
zijn activiteiten voor extreem-rechts,
waarmee ODIN ophield te bestaan.

Hiermee komt er helaas geen einde aan
het anli-antifa speurwerk in Nederland.
Ondertussen is er een nieuwe extreem-
rechtse onderzoeksgroep ontstaan. Het
is de COMBATA/VE. dat staat voor Co-
mlté Ontmaskering Methodes Betaalde
Anarchistische Terreur en Verkennings
en Veiligheids Eenheid. Dit moeten de
speurdienst en beveiligingsdienst van
CP'86 worden. COMBAT liet voor het
•*^rr.tv3n zich horen ;« maart 1996, toen

,,. i onder deze
naam een demonstratie tegen een antrfa-
demo aanvroegen in Rotterdam.
De dub heeft inmiddels twee publicaties
op haar naam staan, die werden afge-
drukt in de Revolutionaire Nationalist, het
partijblad van CP'86. De eerste publicatie
gaat over een antifascist die in het kraak-
pand Hotel Bosch in Arnhem woont. 'Een
antifa activist waarvan we afgelopen tijd
veel van hebben gehoord en de komende
tijd veel van zullen horen is de Arnhemse

kraker, 'volledige naam slaat wél
in CP-b'lau - njd.) die zich schuilhoudt in
hotel Bos', zo schrijft COMBAT. Er wordt
toegevoegd dat B. 'fuhrertje' speelt onder
de Arhemse antjfascisten. Verder wordt
vermeld daU. dienstweigeraar ia, een
eigen hoveniersbedrijf heef! ('hij is lang
niet zo socialistisch als hij zich voordoet')
en dat hij bij een protestactie tegen Rost
van Tonningen betrokken Is geweest.
COMBAT plaatste abusievelijk het ver-
kperde adres en telefoonnummer van

waardoor de buurman van het be-
kende kraaknand ineens dreigtelefoon-
tjes kreeg. _ heeft ondertussen een
brief gestuurd naar COMBAT en het een
en ander recht gezet. 'Ik zal mijn buurman
in elk geval vertellen dat hij zich maar niet
te veel zorgen moet maken voor eventu-
ele lullige telefoontjes en/of post', schrijft

m z'n brief.
De tweede publicatie van COMBAT wordt
verslag gedaan van een proces tegen
een aantal antifascistische demonstran-
ten in Rotterdam. In dit artikel noemt
COMBAT de namen van de betrokkenen
en schrijft vervolgens een kort stukje over
elk persoon. De strekking van deze stuk-
jes is echter van een bedenkelijk kwalita-
tief niveau, zoals 'het is een ouwe pik' of
'hij is werkloos, omdat hij het te druk heeft
met actievoeren'.
Naast COMBAT heeft ook het Vlaamse
KOSMOS plannen om zich op Nederland
te rioh*ön KOSMOS doet onder leiding
van als sinds jaar en dag
onderzoeK naar untcs in België. Zij geven
het blad Doorlicht uit an publiceren in
bladen van Voorpost en het Vlaams Blok.
Doordat zij een beroep kunnen doen op
een groot archief en veel contactperso-
nen zijn de publicaties van KOSMOS van
een beduidend hoger niveau dan van de
Nederlandse organisaties. (Bron: KAFKA
Ni&uwsbnef)

van welderenstraat 10'
nijmegen 024 3226812
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