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Oidetwetp : Politieke manifestatie/CP '86/skiaheads evaluate:

Op dinsdag 13 niaart 1990 vond van 19.00 tot 23.00 uur een politieke manifestatie
plaats in het stadhuis te Aimere, waarbij in het kader van de komende gemeente-
raadsverkiezingen de zeven verkiesbare politieke partijen, behoudens de CP '86
die niet was uitgenodigd, door middel van kraampjes en fo-rum discussie's
nun programma's en beleid aan de man trachtten te brengen.
Een en ander verliep zonder noemenswaardige incidenten.
Voor de hoofdingang van het stadhuis werd door aanvankelijk vier CP-ers '86
onder wie de bekende:

geforlderd. (bijgevoegd.) Bij hen waren twee onbekend otannen, e'en van 50-55 jaar oud,
bruine dikke jas met bril en een nan van ongeveer 25-27 jaar nonnaal tot tenger
postuur, kort zwart jack brildragend.
Nadat men ongeveer een uur bezig was folders van. de CP uit te delen aan bezoekers van
de politieke manifestatie in de hal van het stadhuis (de folderaars bleven voor
de ingang van het stadhuis staan) voegde zich bij hen een groep van vijf
z.g. skinheads, alien onbekend te Almere.. De folderaars en skinheads kenden
elkaar kennelijk, want zij stonden uitgebreid met elkaar te praten.
Op een. zeker moment kwara een drietal skinheads de hal van het stadhuis binnen waarbij
zij onmiddellijk naar het kraampje van Groen Links liepen, waarbij vrij korte tijd
daarna een heftige woordenwisseling tussen , CPN-goneenteraadslid
te Almere en de drie mannen losbrak, waarna hen nogal dringend naar de
uitgang van het stadhuis verwees. De drie verlieten zonder schermutselingen de
hal van het stadhuis en gingen met de CP-ers staan folderen voor de ingang van het
stadhuis.
Verder geen problemen.

Verder geen bijzonderheden.

Telefontsch geintormeerd djJ. : 15-3-1990.

* doorhalen nlel van toepassinq
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WUHEBBENER
ECKTGENOEG:
• van die horden ongewenste

vreemdelingen
• Van die meedogenloze crfminaiiteit!
• van die gedwongen multiraciale

hutspot
• van milieuvernietfgendd Industrie
• van die onnodige en

onrechtvaardige bezulnfgingen
• van die miljarden verkwistende

overheid

Wij zijn het echt spuugzat! U ook ?,
maar dan is er toch De Centrumpartij

Centrumpaftij Telefonlsch bereikbaar onder:
fttfc . d I*.-*. 03240/19855
«H> 1 I IfcT 078/136730

010/4565495Postbus 176 LlJST
1300 AD Almera



Centrumpartij

Nationaaldemocratische Beweging
in Nederiand

LUST 6 C.P/86



044

—M

\ /oor»

t. e

v.is4. D





Meldingsformulier (».v.p. in twee-voud insturen)

684 Almere datum i 5-•3-1300

Rapporteur t kenmerk t 2.2.

AMI t BVD UB.V. BVO / QA&

Onderwerp : CP86 evaluatie:

Op donderdag 22 februari 1990 kwara vfidr de 's-avonds te houden gemeenteraadsver-
gadering bericht binnen, dat leden/sympathisanten van de CP86 dan wel Centrum-
democraten, die vergadering, in het kader van speerpuntenactie's m.o.o.o.
de komende gemeenteraadsverkiezingen, zouden gebruiken om uitgebreid steun
te betuigen aan het CP86 gemeenteraadslid , dan wel de orde te
verstoren.
Een en ander is die avond gade geslagen, maar niets bijzonders valt te
vermelden.
in zijn ge:

Geen orde verstoring o.i.d. waargenomen.

Overigens is wel bekend geworden dat door aanhangers van CP86 de stations-
restauratie van het NS-station in Aliaere Stad gebruikt wordt als ontmoetings-
plaats voordat een vergadering wordt bezocht of gehouden.

9Qo;26 075

&«•« 25APR.W9D

CO

Fib.

Telelonisch geinformerrd d^J. : 22-2-9Q

• doothalen niet van toepassing
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Operaderapport /to

Aan

BVO-
•dm.

BVB-

BVO-
adm.

Dat. Aan Oat Par. Oparatfe/DoMtor

BVD-nummer

Aganda-flummar

Datum

Aantal Inf.rapp.

Aantal Corr.M.

Rappoftaur

Ontm.datum

Ontni.plaata

Volganda ontm.

6763-20-90

04-10-90

Wit ex
BVD

Goelox.
BVD

Blauwex.
BVD

Roaeex.
P.I.D.

Bi jzonderheden:

1. Op 15-09-90 vond in motel BIJHORST te Wassenaar een CD-kadermiddag
plaats, handelende ovec de partij-ideologie.
Aanwezig war en: Hans J48RMAAT;

Om 10.00 uur opende JANMAAT met het starten van een discussie over
wel of niet onderhandelen ovfij; een fusie met CP'86. Voor
onderhandelen was alleen die een lijstverbinding wil met
CP'86 en tegen was vooral met als motivatie dat de CP'86
in het CD-blad altijd is zwartgemaakt en het ongeloofwaardig is er
nu mee te gaan praten. was het hiermee eens. Daarna zette
JANMAAT de voors en tegens op een rijtje.



Vervolgblad nr.: . bij operatierapport nr.: fie--, ~rt n/x
J- o / o j — 2 0 — 9 0

informatlerapport nr.:

In deze haalde hij ook aan dat de CD aan het Vlaams Blok heeft
laten zien dat de CD bereid is tot samenwerking en dat het
tegengaan van de fusie dus niet aan de CD ligt. JANMAAT deelde de
genoemde roening aan en wees daarnaast op het
onbetrouwbare karakter van CP'86: in het verleden hebben

en roeegeholpen de oude CP te slopen en failliet
te laten verklaren.

Hierna volgde de pauze waarna erover gestemd werd of het DB van
het hoofdbestuur de volmacht moet krijgen om met de CP'86 te gaan
praten. De stemming viel negatief uit: het HB wil niet dat de CD
in zee gaat met CP'86. JANMAAT stelde hierop dat hierover niet
meer gesproken wordt oradat er al genoeg woorden over vuil gemaakt
zijn. De CD zal trachten de banden met het VB aan te houden

200A04



Operatierapport

Aan Dat Par. I Aan Dat Par. J:
BVO-
adm.

BVB-

BVO-
adm.

7072-7-90

15-11-1990

BCO/:

Wit ex. Gael ex Blauwex. Roeeex.
BVD BVD BVD P.I.D.

Betatlngen. bijzonderheden betreffende da operatic en eventuele bijlagefn):

Bi j zonderheden;

te Dordrecht
10 november 1990 ledenvergadering van de CP'86

De vergadering vohd plaats in een zaal van een restaurant,
net was gelegen, op een hoek^in een oude buurt.

Achter de vergadertafel zaten I. , . I
In de zaal zaten circa 40 personen.

hield een inleidend praatje. waarin hij meedeelde dat een
eventuele samenwerking met de Centrum Democraten voorlopig van de baan
is.
De discussie voor de pauze was vooral gericht op vergroting cq. versterking
van de partij.
Hierin kwaraen de volgende onderwerpen ter sprake.
- Het folderen moet krachtig ter hand genomen worden.
De eerstkomende tijd moeten in het kader van de komende Prov. Statenverkieizngen
veel pamfletten rondgebracht worden om naamsbekendheid te verwerven.

- Gedicussieerd is over one man-one vote-verkiezingen.
Een discussiant was voor verandering van het kiesstelsel omtrent de Eerste
Kamer en Gedeputeerde Staten.



Vervcdgblad nr.: ] by operaUerapport nr.: 7072-7-90

Informatierapport nr:

- Ook werden vragen gesteld over . Het bestuur deed ze af door te
vertellen dat uit eigener beweging opgestapt is. Verder wilde men
niets zeggen over de affaire.

In de zaal hing niets dat refereerde
naar de CP'86.

200A04



Operatierapport

AMI

BVO-
adm.

BV

BVO-
adm.

Oat I Par. Aan Oparatfa/Doaalar:

BVD-nummar :

Agenda-nunmar :

Datum :

Aantal Intapp. :

AantalCorrbl. -.

Rapporteur :

Ontm-datum :

Ontnipiaatt :

Volgenda ontm. :

7080 - 08 - 90

19 november 1990

en BOO

Wttax
BVD

Gad ex.
BVD

Blauwex.
BVD

Roaeax
PJ.D.

Bnzond erheden
deelde mede dat hij op zaterdag 10 november 1990, van 13-30 tot

16.00 uur, de ledenbijeenkomst van de CP'86 heeft bjjgewoond. Deze byeen-
komst vond plaats in de zaal van restaurant 'Le Mouton',
gevestigd aan de Paul Krugerstraat te Dordrecht.



Vervolgblad nr: 1 b« opewUerapport or: 7080-08-90

InformaUwapport nr.:

had de indruk dat de verhuurder te voren niet op de hoogte was
van het feit dat zijn zaal door de CP'86 was gehuurd. Volgens was
er by genoemd restaurant maar 1 zaal. Onder welke naam de zaal werd
gehuurd wist niet. Volgens onderbrak het bestuur haar toe-
spraak elke keer als de zaalverhuurder binnenkwam om bestellingen op
te nemen en/of af te leveren. Er hingen geen pamfletten aan de muur.
Wei werden tdjdens het vergaderen veel pamfletten uitgedeeld. Het geheel
was vrij opvallend. Volgens moet de zaalhouder oogkleppen hebben
voorgehad. kreeg toch de indruk dat de zaalhouder wel degelijk
wist wat voor club hij in huis had. kreeg verder de persoonUjke
indruk dat deze gelegenheid by een eerstvolgende keer weer in aanmer-
king kon komen om de OP186 onderdak te bieden. Na afloop van de byeen-
komst werd de zaal geheel ontdaan van folders en pamfletten.

Volgens war en op de bijeenkomst aanwezifiĵ Q mannâ en 1 VTQMW- Bit
inclusief de bestuursleden van de OP186, , , en
nog 1 bestuurslid

Ver-
der werd gesteld dat 1 bestuurslid afwezig was. Over wie dat dan wel kc
zojn werd verder niet gesproken. IMjdens de hjjeenkomst zat het presidium,
bestaande uit de aanwezige bestuursleden, aan de ene kant van de tafel
en de leden aan de andere kant.

deelde mede dat zich onder de aanwezigen ongeveer 30 jongeren
bevonden in de leeftijd van 1? tot 30 jaar. Verder waren aanwezig 10
ouderen. Onder de jongeren bevonden zich ongeveer 10 z.g. 'skin heads'.
Veel jongeren droegen keltenkruis kettingen of waren veorzien van ta-
toeSringen variSrende van duitse adelaars tot keltische kruizen. Een
van de skin heads had zelf s een adelaar op het kaalgeschoren achter-
hoofd laten tatoueren.

deelde mede dat deze bijeenkomst eigenljjk geen offici'ele bijeen-
komst was. Het was meer de bedoeling de leden onderling met elkaar in

— kontakt te brengen. Tevens om het bestuur kennis te laten maken met de
leden en andersom.
komst.



VervolgUad nr.: 2 ty opormtlarapport nr.: 7080-08-90

Informaflerapport nr.:

Er zou volgens agent een introductie over de nationaal democratische
gedachten worden gehouden. Daarna zouden de aanwezigen de gelegenheid
krijgen om vragen te stellen aan het bestuur en dan eventueel ±g dis-
cussie te gaan met dat bestuur. deelde mede dat er geen agenda
was. Ook werd voor aanvang van de bjjeemkomst geen programma uitge-
deeld.
De introductie ging over de drie hoofdpijlers van de nati-
naal democratiscfcs beweging in Nederland, te weten:
- een doorlBBfd flptionaal bewustzijn van ons volk;
- recht op sociale rechtvaardigheid voor alle Nederlanders;
- protest tegen de ongecontroleerde instroom van buitenlanders.

hebbei
de aagpirezigen op het hart gedrukt het verleden te vergeten. Woordelijk
werd gezegd:" Nationaal-socialisme en/of fascisme hebben
zich gemanifesteerd in een andere tijd en op een andere plaats. Nu leven
we in "1990' aldus spreker. ; zag dat tjjdens deze speech §en der aan-
wezigen pamfletten van de ANS uitdeelde. . Dit werd niet ge-
daan door een 'skin headd. uit Sassenheim maar door een onbekende
jongeman.

Het uitdelen van de
ANS pamfletten leidde tot grote hilariteit bJj de aanwezigen en er werd
gegniffeld. Omdat e§n en ander achter in de zaal gebeurde kon het be-
stuur vermoedelijk niet zien wat er plaatsvond, aldus ;.

stelde dat op zeer korte termijn het nieuwe partij-
programma zal worden verzonden aan de leden. deelde mede dat drie
proef exemplar en de zaal rond gingen.

Waarom het partyprogramma nog niet
klaar was voor alle leden is niet bekend geworden. Wei werden
er aan het einde van de bajeenkomst zeer veel folders uitgedeeld inhou-
dende de doelstellingen van de party.
Een ander doel van de bijeenkomst was het mobiliseren van
hulp by het verspreiden van 100.000 pamfletten ten behoeve van de
Erovinciale Statenverkiezingen in 1991. deelde
mede dat vanaf heden een busje wordt gehuurd waar ongeveer 12 personen
in kunnen. Volgens deelde verder mede met behulp van dit
busje iedere week een gemeente te gaan befolderen.

aOQAM



Vervolgblad nr.: 3 by oparatterapport nr.: 7080-08-90

Informatlerappoct nr.:

'.Hjdens de vergaderiug te Dorflrecht kwam ter sprake dat
in ScMedam een behoorlijk potentieel aan inwoners zi-fc voor de CP'86.

Begin november 1990 is er door de CP'86 gefolderd te Eeiden. Dit
vond plaats voor de Groenenoordhal aldaar waar de 'Heavy metal band*
'Iron Maiden1 optrad.

Hjdens de bijeenkomst was er verschil van mening tussen
de'ouderen' en de 'jongeren'. De jongeren, vooral diegenen die uit een
(grote) stad kwamen wilden zich in de toekomst weerbaarder gaan opstel-
len. De ouderen zagen hier geen kans toe. Vblgens is letterlajk
door een van de jongeren gezegd:' misschien moeten we de beschikking
hebben over stoottroepen1. Vblgens werd er binnen 10 seconden
vanuit de zaal geroepen 'een storm-afdeling1 en 'Sturm-ableitung(Ŝ )i

De indruk van is dat thans de feitelijke leider van de
OP'86 is, Dit bleek mede op grond van het functioneren van op
de bijeenkomst te Dortirecht. Soms onderbrak de toespraak van

maar ook van anderen. Hij was op de bijeenkomst de enige die de
jongeren onder kontrole had. Vblgens : had zondermeer in-
vloed op de leden. Een van de aanwezigen merkte op 'Wat ons betreft
kunnen die 'badgasten1 aan het gas." maakte toen de opmerking
dat dit niet kon. Gevolg hiervan was dat driekwart van de,ieden dubbel
lag van het lachen. Het andere deel maakte opmerkingen in de trant van
'even dimmen1. Volgens is de CP'86 een party die democratische
doelen nastreeft. De reaktie uit de zaal was volgens 'lachen1.

Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezigen te vragen
of zij bereid waren hion handtekening te zetten voor de Provinciale
Statenverkiezingen. zag dat de lijst uit twee delen bestond.
A. Een lijst waarop kon worden ondertekend ter goedkeuring van de kan-
didatenUjst; B. Een lijst waarop men zichzelf verkiesbaar kon laten
stellen. Toen met deze lijst langs kwam zag dat er
rechts op die Ujst ongeveer 10 namen stonden. Het rechterdeel van die
lijst was volgens bestemd voor diegenen die zich verkiesbaar wilde:
stellen.

Een van de aanwezigen wilde weten of er in de toekomst sprake zou kun-
nen zijn van samenwerking met de Gentrumdemocraten van Janmaat. Die
vraag werd afgedaan met de opmerking: 'Janmaat is een geslo-
ten boek.

20MM



Vervolgblad nr.: 4 bij operatlerapport nr: 7080-08-90

Informatlerapport nr:

Tydens de bijeenkomst is vele malen het begrip infiltra-
tie door de BVD en links ter sprake gekomen. Infiltratie van links was
geen probleem gezien het feit dat de CP'86 voor het eerst sinds 1984
ongehinderd heeft kunnen vergederen.

Meer zorg baarde
de gedachte dat de BVD zou kunnen infiltreren.

De uitzending van het actualiteitenprogramma 'Brandpunt1 dd. 7 novem-
ber 1990, heeft veel argwaan gekweekt binnen de partij. In deze uitzen-
ding werd gezegd dat de BVD extreem rechts volgt en dossiers heeft van
Janmaat. Ook werden er door de leden stickers van het JEN herkend op
een van de kasten van het BVD-archief. Het intervieuw van in de
Nieuwe Revu werd ook als een 'BVD-streek' betiteld.

Er werd op de bajeenkomst bevestigd dat de CP'86
meedoet in de provincies griesland, Noord Holland, Z\iid Holland en

200AM



Vervolgblad nr.: 5 blj operatierapport nr.: 7080-08-90

Informatlerepport nr.:

Noord Brabant,
Hierna werd een collecte gehouden onder de aanwezigea.

Na het officiele gedeelte werd er _ nog wat gedronken. Daar-
na ging met ongeveer de helft van. de aanwezigen folderen in de
binnenstad van Dordrecht. De bedoeling was enkele duizenden folders te
gaan verspreiden.

200AM



CAP -HELTON

Qndetverp

Evaluatie

Mr.

3SFORUUER (s.v.p. in 2-voud insturen)

: centrum Parti j
• ^

: 5IZ-8/90

F

F

ACD

MM

CO
b.

9 0 1 1 2 1 0 7 6

2 1 NOV. 1990

I
d. 1

Bericht :

Op zctidag, 18 noveaber 1990, kuam er een melding bij de politie Zoeteraeer
bimen dat tuee nannen bezig waren pamfletten enter de ruitenwissers van auto's
ê doen. Dit bleten pamfletten van de Centrum Partij '86 te zijn.

H»erigenB verwijs ik naar de inhoud van de 2 bijlagen.
EZMCB.

Caz of piket telefcnisch geinfocneerd dd:



901,21 076

C.P. '86
De nationaaldemokratische

Beweging i» Nederland

Strijdt mee voor:

Een nieuw Vaderland
Een nieuw Europa

Meldt u aan als lid, wij hebben uw steun nodig !
Europa voor de Europeanen !



9 0 1 , 2 1 076

Protest
STOP de afbraak van
ons sociaal stelsel.

STOP de ontluistering
van onze gezondheidszorg.

STOP dat waanzinnige
vreemdelingenbeleid.

• WEG met ROOD,
ZWART EN LIBERAAL.

AKTIE NU.'
SLUITUAAN BIJC.P.'86,

tegen sociaal onrecht en landverraad !

Telefonlsch bereikbiar ondcn

DE CENTRUMPARTU
Postbus 471
9200 AL DRACHTEN

05120-40203
078-136730
010-4585405
070-3652470
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padtina 2

bijeenkomst. van CF86 in net provinciehuis te Den i-kiaq, Aanwe^ig onqevetjr 20
pei-sciner..
Daar waren t evens aanwe?:-:: ig:

te biJeerikoiVEt vindt. plaats in f"ie qrc.te :̂ aal v<3n net firoviriciefi'-iis. in ae loop
\'an cle avcinri kwsfflen er o&n ~jt>-tal at«TKTn<5fcr<5nt.fsrr-h.i.nn;?-f ;'vn te atarKS'sscrpref^ t.e?qsn
de CFOfc. De arc-f-p i-jerd ocor de p&iitj.e u i t h;?t prcivin>-;.-ipri!..ds> vorwajderc,.



Centrumpartij '86
vincit Amorpatriao De nationaal-democratische beweging in Nederland

Presidium
Postbus 6
7690 AA Bergentheim
Tel.05234/1244 Al«ere, 1 maart 1991

fostgiro 1934072

Geachte lezer/lezeres,

Ter voorboreiding van de a.s. Statenverkiezingen is zoals'.tiltijd
door weinigen etiorm veel werk verzet.

Op 6 maart is het dan zover.

Die dag nodiger. wij alle partijleden, donateurs, kandidaten en/of
folderaara uit om aanwezig te zijn in het

Provinciehuis
Koningskade 1
'e Qravenhage
v.a. 19.30 uur

om op die manier de uitslag van de verkiezingen raee te maken._

Wij rekcnen op een enorme opkomst.

. •
Namenc het beotuur van

Centrumpartij '86

W.J.Beaux



Nationaaldemocratische beweging
in Nederland

Vincit Amor Patriae

Centrumpartij X86
?ostbus 962 Tel.03240 - 1985^
2501 CZ DEN HAAG 070 - 3652470



Nationaaldemocratische beweging
in Nederland

De Nederlandse overheid komt door hoar wanbeleid tiental-
len miljarden guldens te kort! Hoe komt dot vraagt u zich
of, wel omdat o.a.,

De oprang, verzorging en httisvesting van jaarlty ks meer dan
20.000 SCHUN-asielzoekers de schatkist tussen de 10 en 15
mttjard gulden per jaar kosten.

Het waanzinnige subsidkbeleid van deze overheid per jaar
zo n slordige 24 mujard gulden tost, waarnvan de helft
weggegooid geld is.

..?»

De ontwikkelingshulp per jaar meer dan 6 ntUjard gulden
opeist, hiervan komt meer dan 70% niet op ztfn plaats
en is dus over de balk gegooid.

Daarom deugt het huishoudboekje van deze overheid van'
geenkant.
Daarom is het onrechtvaardig en onaanvaardbaar om de
burger voor dit wanbeleid te laten opdraaien.

natfonaaldemocraten, eisen dat elke gulden Nederlands
belastinggeld wordt besteed hi het belang en niet ten koste
van de Nederlandse burger!

EIGEN GELD VOOR EIGEN VOLK!!

Centrumpartij
Postbus 962 Tel. 070 - 365247 J
2501 CZ DEN HAAG 03240 - 19855



GEMEENTEPOLITIE '

INLICHTINGENOIENST

nummftr : ~J i p ft f>
datum :_

O rri
1991J

ACD9 101.25 246
25.APft.1991

CO

b.

H«t Hoofd van de
Binncnlandce Veiliflhei<lsetien»t,

EvaluAtiet Djitun bericht: \f april 1991 I Bijlage(n)

Bctreft: Pamflet Centrunpartij '86.

'-ij i-entij andtr* rubriearing verairt.
OlVMOM



Europa 1992 nadert met rasse schreden!

KOM
BIJ

ONS
JONGEREN FITTl
IN ACTIEJONGEREN

doe nice, en we! om ons op die manier in te zetten voor:

*de belangen van ons eigen Nederlandse volk,
* het behoud van onze Nederlandse identiteit in cen Ne-

derlandse samenleving.

CENTRUMPARTU
Nationaaldemocratische beweging

Naam: Voornaam M / V

Adres: Stad

Postcode: Telefoon: Wenst me'e'r infortnatie.

Inzenden aan: Postbus 962. 2501 CZ te DEN HAAG. tnv Centrumpartij '86. administrate

U kunt ons ook eerst bellen : telafoon 070 - 365 170. Wij rekenen ook op u !

U kunt ons ook eerst bellen : telefoon 070 - 365 <I70. Wlj rekenen ook op u !



IhTO^TIERFFPORT

Aan Dat Par Aan Dat Par Mummer s 1

Datum : 2-5-91

Evaluatie :

Bijlage(n): i

Afkomstig van: Trie-tari

Betreft ledenvergadering CPSfa op zaterdag 27 april 1991 in Den Haag.

Afspraak was om rond 12.OO uur te verzamelen op het Csntraal Station in Den Haag.

Tegen 12 uur verse henen er nog meer jcngeren cJoch ook meer poll tie. Men maakte
zich zorgen dat. de vergadering door tie politic- verhirtderd zau gaan worden.
Door werden telkens kleine grcsepjes mensen bij elkaar geroepen, waarna hij
vertelde dat naar buiten toe bekend zcu. worden gemaakt dat de verqadering niet
zou doorgaan. hJa een bezoek van de ĵ olitie tiad de eigenaar van de zaal t̂ jaar de
vergadering was gepland, afgebeld.
De vergadering zcxi nu warden gehouden in cafe-restaurant te Groothertogin, op de
Grcx) thertnginne1aan 204.
Er zou net worden gedaan of de vergadering niet doorging, masr een ieder zou. via
omwegen op eigen gelegenheid naar deze zaal gaan.

Op het station werd de groep door een persoon uitvoerig gefotografeerd.

Rond 13.OQ uur hebben zich een veertigtal personen verzameld in genoemde zaal,
w.o. :

De vergadering werd voorgezeten door ., en
Door werd de vergadering geopend. Hij deelde nwse dat er een
gespi~ek was geweest met Janmaat om tc? pratesn ever sa»renwerkj.ng, maar di t gesprek



was op niets uitgelopen omdat Janmaat teveel eisen stelcie.
Bij handopsteking werd qevraagd wie er voor een fusie was met de CD. ledereen
bleek echter tegen te zijn.

Vervolgens werd er besloten am te kcxnen tot de opricnting van versehillende
kringen in Nederland. In totaal werden er een achttal kringen opgericht, w.o.
Bcjllenstreek, Rotterdam, Leiclert, Alkmaar, Eindhoven, Arnfien en Nijmegen.
Op korte termijn moeten dcxjr de kringen opgave worden gedaan fioe het teestuur
eru.it 2a 1 gaan sien.

De kringen mogen met elkaar contact hebben, maar ook contacten met het
bai ten land, 2oals met de 1%F'D en net Vlaams Blok worden aarigemoedigd.
\r zijn geen afsprakeri gemaakt om de kringbesturen in de toekomBt apart bij

elkaar te roepen. Wei wil men de kringen financieel gaan ondersteunen door een
gedeelte van de contributie ten.ig te iaten vlosien naar de kringen.

is aanspreekpunt voor de kringen.

Door werd een voorstel gedaan om in voorkomende gevall€=n in het
buitenland te vergaderen. Hij vroeg sich af of men dit als een vlucht. zag.
De aanwesigen zagen dit inderdaad als een vlucht. Alleen als het. in Nederland
.onmogelijk was om nog langer ealen te bejspreken SOLI er over gedacht kunnen
worden.

deelde mede dat er meer gefolderd zcxj gaan i\sorden bij festiviteiten. Hij
verwacht hier meer van dan folders die huis aan huis wcirden ver=;preid, omdat het
'meeste drukwerk toch gelijk in de prullenbak verdwijnt.

Tijdens de pauze werd een vijftal boeken verkocht. van RVT.

De vergadering hsad verder overwegend een gezellig verloop. Older de aanwezigen
bevonden zich veel oi..id JFN—ers.

Er werd geet~i datum vastgesteld vocsr' een nieuwe vergadering.

ondernomen actie:
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Bjjzonderheden

Verelag van de partjjbjjeenkomst van de CP'86 op zaterdag 27 april 1991 van 1J.15
tot 15.15 uur in een zaal, behorende tot cafe - restaurant 'De Groot Hertogin1, ge-
vestigd aan de Groothertoginnelaan 20k te Den Haag. Volgens waren in genoeznde
lokatie 38 mannen enlvrouven aanwezig, waaronder het bestuur van de CP'86, bestaande
uit (voorzitter), (secretaris), en twee andere mannen waar-
van de personalia niet is bekend geworden. decide mede ongeveer 25 personen van
de aanwezigen ook tijdens de CP'86 ledenvergadering in Dordrecht op 10 november 1990
te hebben gesignaleerd.



Veivolgtdsd nr.: 1 WJ operetlerappott nr.: ?080 - 06\ 1991

InformaUerapport nr:

Volgens was op 2? april 1991 om 13.00 uur iedereen in de zaal aanwezig. Tot het
moment waarop de bestellingen waren opgenomen en afgeleverd verd op de aanwezige
videoapparatuur een band afgedraaid opgenomen van 'NOS-laat1. Het onderwerp was het
Vlaams Blok. Toen de 'echte* vergadering begon verzocht de leden de naam
van de party niet te noemen in bijzijn van de ober. Maar na een half uur werd de naam
OF'86 vrijelijk gebruikt, ook in bijzjjn van de ober. Deze man moet na af-
loop zeker hebben geweten welke club hjj in huis had.

hoorde dat tjjdens zjja inleiding ook 'de heer Cohen uit Jerusalem*
welkom heette. Dat was volgene dus duideljjk een kennisgeving van wantrouwen
aan een eventueel aanwezige infiltrant. stelt dat er werd vergaderd met het idee
dat er in de zaal een infiltrant aanwezig was. Toch werd het na een
aanloop een ontspannen vergadering met een goede sfeer.

Vervolgena vroeg volgens de mening van de aanwezigen over toekomsti-
ge vergaderingen gezien de huidige gang van zaken. De CP'86 heeft volgens
een aanbod van de NPD om in Duitsland te komen vergaderen. De H£D zorgt dan ook voor
een vergaderlokatie, beveiliging en indien gewenst publiciteit. De aanwezigen in de
zaal vonden dit een oplossing bjj noodgevallen . Men was van oordeel dat er zolang het
mogelijk was gewoon in Nederland moet worden vergaderd. De vergadering vond het van
zwakte getuigen door naar Duitsland te vluchten.

merkt op dat de leden ter vergaderijag een zeer strijdbare groep vormden. H5j denkt
dat, indien er vandaag een tegendemonetraie zou zjjn geweest, men er op los gehakt zou
hebben.

zegt dat verslag deed over z$n ontmoeting met Janmaat(CD) op 8 april
1991 te Bunnik > Janmaat was met 2 andere CD led>
naar de vergaderplaats gekomen. accepteerde dit niet en verzocht Janmaat de
twee CDers weg te sturen. Daarna vond een gesprek tussen en Janmaat onder
4 ogen plaats.

deelde de parti£Leden mede dat Janmaat zelfs geen lijstverbinding met de CP'
86 wilde aangaan. wilde de mening van de aanwezigen horen over eventuele
blijvende contacten met Janmaat. Volgens waren de meningen van de CP'86 leden
hieromtrent verdeeld. Gesteld werd dat Janmaat nu eenmaal meer naamsbekendheid had
Han de GP'86. Verder wilde .Tanmnn- t Rmn-ynntn van da CD mat At

3TOA04
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Dit omdat, zoals Janmaat dat noemt, de CP'86 verdacht ontvankeljjk is. Dat wil volgens
zeggen dat bio een eventuele fusie de party van Janmaat vervolgd kan worden

voor eventuele rechtsvervolgingen.die nu tegen de CP'86 lopen. deelt mede dat
hij van heeft vernomen dat er inderdaad een aantal strafzaken tegen de CP'86
'lopen.
Door enkele leden werd het beatuur er op gewezen dat CD leden ook goede nationaaldemoc:
ten zijn en dat het hen niet kwalijk kan worden genomen dat er met Janmaat niet te pra-
ten valt.

Volgens kwam ter vergadering ter sprake dat men bjj de CP'86 het vermoeden heeft
dat de folderacties van de CP'86 bjj de Provineiale Statenverkiezingen profjjt voor Jan-
maat hebben opgeleverd. Hierna kwam met het aerieuze vooretel om in Nederland
telle mensen met de aohternaam Janmaat aan te schrjjven. Dit met de bedoeling om een
van hen over te halen om lijsttrekker te worden bij de CP'86. Op deze wjjze zou men
steamers bjj de CD kunnen weghalen. 'Het domme kiezersvolk zou op deze wijze te mis-
leiden zijn', aldus kreten uit de zaal.

Volgens deed verslag van zjjn fold-eracties bij het concert van AC/DC en
het positieve resultaat daarvan. . deci-
de mede dat in mei 1991 te Eindhoven de hardrockgroep 'Dynamo Open Air1 optreedt. B5j
dit concert worden wederom pamfletten uitgedeeld. Leden afkomstig uit Eindhoven en
omgeving zegden hun raedewerking toe.

Volgens was het hoofddoel van de ledenvergadering het opzetten van z.g. Kringen.
legde de organisatie daarvan ale volgt uit. De te vormen kringen moeten

kwa organisatie en grootte overeenkomen met de bestaande landelijke kieskringen. Daarvai
kan eventueel worden afgeweken, b.v. door een gebrek aan medewerkers. Per kring vor-
men 3 leden het bestuur. Huidige leden met een zetel in een vertegenwodGLigend lichaam
kunnen geen leden van het kringbestuur zjjn maar wel worden toegevoegd aan dit bestuur.
Het kringbestuur coutroleert het functioneren van de leden in het vertegenwoordi-
gend lichaam. Het bestuur van '3* neemt dus de beslissingen.

Ter voorbereiding op verkiezingen raoet het bestuur beschikken over 15 mensen die be-
reid zjjn voor de verkiezingen hun handtekening te plaatsen op de in de nieuwe Kies-
wet genoemde Ujst. (10 handtekening en zjjn vereist, de partjj wil de overige 5 mensen
als reserve houden).
Tevens moet het bestuur beschikken over een tiental mensen die bereid zijn om mee te
helpen bij folderacties en andere hand- en spandiensten voor het bestuur. Die 10 leden
raogen voortkomen uit de 15 eerder genoemde leden, die bereid zijn hun handtekening
te zetten. Het kringbestuur zou ook toekomstige kandidaten voor een functie hetzjj in
de CP'86 hetzij in een vertegenwoordigend lichaam ( gemeente, provinciale staten, 2e
kamer) naar voren moeten schuiven.

legde uit dat het de bedoeling is via de kringen te komen
tot een soepeler functioneren van de CP'86 door:
- het delegeren van taken (handtekeningen, folderploegen);
- het snel kunnen inspelen op plaatselijke gebeurtenissen (bv. folderacties bij opening
van een Moskee).

rijdens de vergadering bleek dat er binnen de kringen grote behoefte is
aan iemand die de drukkunst machtig is. lichtte toe hoe moeilqk het is om
aan een drukker te komen. Zjjn huisgenoot heeft een lichte hardaanval
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opgelopen, waarechjjnljjk medeveroorzaakt door zjjn vele werk in de drukkerij.

deelde verder mede dat t.z.t. de kringen van middelen worden voorzien door
het hoofdbestuur van de OF'86. Tijdens de toelichting van werd door een aant
leden medegedeeld dat de kringen Arnhem en Nijmegen reeds war en opgericht. Na de toe-
lichting van werden de volgende kringen ter vergadering opge-
richt:
- Delft (bestaat volgens niet, moet Dordrecht aijn)
- Rotterdam
/- Den Haag
- Leiden (o.a. door de delegatie uit Sassenheim) - Amsterdam en Haarlem(samen 1 kring)

Namen van eventuele bestuursleden van de kringen zjjn op de vergadering
niet genoemd. Ter vergadering werd ook gesteld dat de oprichting van
de kring Tilburg/Breda op komst is. Een aantal leden uit de omgeving van Tilburg heeft
al een jaar geleden gepleit voor de oprichting van een kring. Dit voorstel werd toen
door het bestuur van de CP'86 afgewezen. Volgens willen de leden uit Tilburg
eerst opheldering over de meningsvorming van het bestuur voordat ze de kring Tilburg/
Breda gaan oprichten. De vraag was volgens 'Toen afgewezen, nu wel, waarom?1.

Gezien de geringe opkomst (42 leden) vindt het zeer opmerkelijk dat er tjjdene de
bijeenkomst 6 + 2 kringen zjjn opgericht. Dit betreft 8 maal 3 zeer ac-
tieve leden. Die (kring) leden zijn voor de CP'86 bestuurders zeer gunstig verspreid
over Nederland. Volgens was het bestuur dan ook zeer tevreden over de bereikte
reeultaten. Ook over de opkomst was het CP'86 bestuur enthousiast.

Na afloop van de vergadering heeft men in tegenstelling tot de vorige ledenvergade-
ring te Dordrecht geen collecte gehouden.
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blJzondertMden batneffende de oparaUa an avantuala MJtega(n):

Bi j zonderheden.

zaterdag 27 april, naar
Den Haag afgereisd, waar rond 12.00 uur werd verzameld in de hal van net CS /
Bruna-winkel.

zo'n 25 a 30 personen.

"De Groot Hertogin",
In een zaaltje op de eerste etage kwam de groep bijeen,

toen bestaande uit 50 personen, onder wie 3 vrouwen.

Een aanzienlijk deel was afkomstig uit de Randstad (Rotterdam o
twee skins uit Veghel (waren vrij snel weg, tot verontwaardiging van dfe anderer
^n van de twee personen, die op de CP'86-lijst in N-Brabant stonden
(verm, uit Tilburg), twee vijftigers, van wie e'en met een Duits en de ander
met een Fries accent en een skinhead met een spin-tatoeage in zijn nek en een
hakenkruis-tatoeage op zijn pols (verm, uit Den Haag).
Achter de bestuurstafel zaten , , , (man met kleirtl
brilletje die vaak zenuwachtig zijn ogen dichtknijpt) en een
onbekende veertiger in een geblokt pak en met dito hoofd; een skinhead
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*sehreef alles op".

* vertelde over zijn onderhoud met Janmaat, waarbij laatstgeiiofcmde
had geeist dat de CP-raadsleden zouden moeten verdwijnen. -stelde
dat er dus eigenlijk niets was uitgekomen. Zijn gehoor liet in wooed *n
gebaar weten niets meer in de fusiebesprekingen te zien. Ben voorstel in dit
verband was om in Nederland naamgenoten van de CD-leider te benaderen eri «en
aldus geinteresseerde vervolgens op de CP'86-lijst te plaatsen.

* Aan "de zaal" werd de keuze voorgelegd om de beschikbare financier! aan te
wenden voor de aankoop van een boerderij (dienen als partijgebouw) of voot
deelname aan de verkiezingen. De leden kozen voor de tweede optie.
Het eventueel uitwijken naar net buitenland om te vergaderen werd door llet
CP'86-gezelschap afgestemd.

* De CP'86 heeft het plan opgevat om in Nederland groepjes te vormen,
zodat met het oog op de verkiezingen de benodigde handtekeningen niet langer
een probleem vormen en folderaars direkt voorhanden zijn. dat het
de bedoeling is om in de verkiezingsloze periode wat vaker als groep bij
alkaar te komen. Verschillende personen werden naar voren geroepen om in- nun
regio zo'n groep op te richten - "Rotterdam" liet nadrukkelijk blijken ai
min of meer in groepsverband op te treden

'* Bekend werd gemaakt dat de partij beschikt over een stencilmachine, maar
dat de persoon die dit apparaat zou kunnen bedienen vanwege puderdom/
gezondheid heeft moeten afhaken. Hij was echter bereid gevonden een jongere
6p~~te~ieiden / in te werken v.w.b. het drukken van folders.

* Een filmpje over een Turkse asielzoeker (kenroerk) was niet op te starten
waardoor dit programma-onderdeel verviel.
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JONGEREN F!HS|
IN ACTIEJOMGEREN

doc nice, en wcl om ons op die manier in tezetten voon
«

*de belangen van ons eigen Nederlandse volk,
* het behoud van onze Nederlandse identitcit in ccn Ne-

derlandse samcnleving.

CENTB
Nationaaldemocratische beweging

Naam: Voornaam M / V

Adres: Stad

Postcode: Telefoon: Wen«t m66r InformatlB.

Inzenden aan: Postbus 962. 2501 CZ te DEN HA AC. tnv Centrumpartij '86. admlnlatnati.

U kunt ons ook eerst bellen : telefoon 070 - 365 470. Wij rekenen ook op u i



XNIUX CUT XNGEHNTDX ENST

ni
datu*
verbinding : sod

: 182/91
25 junl 1991

Ret Hoof d van de
Binnenlandse

Evaluatie: - Datum berloht: 25-6-91 Bijlage(n) : 2

Betreft:
folders

Op naandag 24 juni 1991 zijn te Arnhem huis-aan-huis verspr«id de
hierbijgevoegde folders van Centrua-partij 86.(copie)

Bijg«vo«gd twee fotocopitten van bedoelde folders.

9107.15214

- 1 2 JUU 1991

Co



PAIBffl
Nationaaldemocratische beweging

in Nederland
De Nederlandse overheid komt door hoar wanbeleid tiental-
ten miljarden guldens te kort ! Hoe komt dat vraagt u zich

af, wel omdat o.a. ,

De opvang, verzorgtng en harvesting van jaartijks raeer dan
20.000 SCHIJN-asieizoekers de schatklst tusseo de 10 en 15
mujard gulden per jaar kosten.

Hel waanzinnlge subsldiebeleid van deze overheid per jaar
zo n slordige 24 tnUJard gulden kost, waarnvan de helft
weggegoold geld Is.

De ontwikkelfngshulp per jaar nicer dan 6 mujard gulden
opekst, hiervan komt meer dar-70 % niet op ẑn plaats
en is dus over de balk gegooid.

Daarom deugt het huishoudboekje van deze overheid van
geenkant.
Daarom b het onrechtvaardig en onaanvaardbaar om de
burger voor dU wanbeleid te Taten opdraalen.

, nationaaidemocraten, eisen dat elke gulden Nederlands
belastinggeld wordt besteed in het bdang en niet ten koste
van de Nederlandse burger!

EIGEN GELD VOOR EIGEN YOLK !!

Centrumpartij "86
Postbus 962 TeL 070 - 3652470
2501 CZ DEN HAAG 03240 - 19855
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Nationaaldemocratische beweging
in Nederland

Vincit Amor Patriae

Centrumparty "86
Postbus 962 Tel.03240 - 19855
2501 CZ DEN HAAG 070 - 3652470
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Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nummer t la
Datum i 2-9-91
Evaluatie :
Bijlagen :1

Afkomstig van: Verbinding

Betreft:
Folderaktie CP 86 te Nijmegen

Op zondag 1 September 1991 heeft CP 86
uitgedeeld in het Goffert stadion.

stencils

o



VLAAMS NATIONALE GROEPERING VNG

STEMRECHT VOOR GASTARBEIDERS EN MIGRANTEN«

DAAD VAN RACISMS NAAR DE EIGEN BEVOLKING TOE

Groene en linkse jongens zetten de voordeur open voor de Islam!

Een nuttelozeregeringskoramissaris zegt dat net allemaal onze

schuld is!

Onze politiekers "schamen" zich voor net racistisch kiesgedrag

van onze bevolking!

Men mag in zijn eigen land niet raeer vrijuit praten: de muren

hebben oren. Liever geen Noord-Afrikaan naast je hebben wonen

is .genoeg om opgesloten te wordeni

Wanneer een tachtig jarige man beestig vermoord wordt, vindt men

een "procedurefout" om een zeventien jarige Harokkaan vrij te latent

Rassenrellen in Brussel doen nog honderden miljoenen meer rollen

naar de onruststokers (lees: de vreemdelingen....)1

U bent niet akkoord?

Dat kunnen wij begrijpen. Racisme is immers GEEN scheldwoord indien

wij daar onze samenleving mee kunnen redden. Racisme is wel een

scheldwoord wanneer wij toelaten dat een minderheidsgroep onze

samenleving komt bedreigen.

U wenst mee te werken en onze samenleving zuiver te houden?

Vraag dan meer informatie op ons sekretariaat.

I'iilinckslrnal KJH L' lOU Ocinno



VVB
Vlaam.se
Voltes-
beiuegi ng

Onze toekomst in Europa
Vlaanderen onafhankelijk

Op 21 april 1991 riep de Vlaamse Volksbeweging voor het eerst
sedert een lange tijd haar Nationaal Kongres bijeen. Dat dit
kongres heel wat stof heeft doen opwaaien, vernam U ongetwij-
feld uit de nationals pers.

Wat was er dan zo speciaal of revolutionair aan dit gebeuren
dat Belgische top-politic!, journalisten en andere waarnemers
zich geroepen voelden hun pijlen op onze organisatie te rich-
ten ? Een woordje uitleg is hier zeker op zijn plaats.

Vlaande enHet thema van ons kongres was niet origineel:
Europa. Dat wij echter nieuwe paden zouden bewandelen bleek
uit de titel, tevens de titel van dit schrijven.
Wij behandelden 4 deelthena's die elk op hun terrein in de
grootst mogelijke duidelijkheid verwoord werden.

Het eerste deelthema behandelde het staatkundiq aspekt van
Vlaanderen in Europa. Hierbij stelde de V.V.B. ondubbelzinnig
dat Europa konfederaal, d.w.z. van onderuit moet opgebouwd
worden en dat Vlaanderen in dit Europa een volwaardig lid, en
dus een onafhankelijke staat moet zijn. Onder de Belgische
paraplu zullen wij over enkele jaren politick niet meer mee.-
tellen.

In het tweede deel trachtten wij de voor- en nadelen van
Brussel ala Europese hoofdstad op een rijtje te zetten. Hier-
bij ontdekten we dat dit op ekonomisch vlak misschien wel een
aantal voordelen kan opleveren (voornaroelijk voor Eurokraten
en multinationals) maar dat de sociale en kulturele tol die
hiervoor moet betaald worden zo hoog is dat wij dit onaan-
vaardbaar achten. Voor de V.V.B. kan Brussel geen politieke
hoofdstad van Europa worden.

Als derde kwamen de taalaspekten aan bod. Hierbij stelden we
dat het eengemaakte Europa respekt moet behouden voor de
kulturele verscheidenheid in Europa en dat dus Kultuur MOOIT
een Europese bevoegdheid mag worden.

Ten slotte zagen we in het toekomstige Europa de noodzaak in
dat Vlaanderen en Nederland samen de uitdagingen van het
Europa na 92 aangaan. Met 21 miljoen Nederlandstaligen staan
we zoveel malen sterker dan met 6 miljoen Vlamingen.

Dit programme is ambitious/ we beseffen het. U kan ons helpen
het mee te realiseren door NU lid te worden. Vul de strook op
de andere zljde onmiddellijk in en zend het aan het Nationaal
sekretariaat . U zal er geen spijt van hebben ...

V.U.: P. De Roover B. Dhanislaan 18 2000 Antwerpen



Als dit ook jouw mening is,

Kleef hem dan nu op je jas !

Daarom
word Ik NU lid van de V.V.B. en stort 400 fr.

op rek. 409-9521741-71n
I—I . wens ik meer informatie

.-•"'Naam en Voornaam: f-

Straat eh nr.:̂
\. ei^ Gemeente:
t

Ik stuur dit vanohag.hog op naar:
V.V.B.- Algernon sekretariaat
Baron Dhanielaan 18 2000 >Antwerpen
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hosln bodevaardcr,

knmpi oinisloos hat nallonallime uildragen aan oiize Vlaamse unlversitaUen, to
in <k«ze tifden van plalvloers materialisme en karrfere-niakeri) niet zo eenvoudig
MIOCI alt pakweg 30 |aar geleden. Oaarom zijn wi) fiar daze laak al 15 |aar
Iniuj lo niogen veivullen.
Oni lint 01 « al die iaren iiiet allifd voor da wind d gegaan, ipreekl vanzelf,
inimi HHMiirnlcRl liebben wij loch goeddraaieiide aldoliiiyati lo Atlwerpan, Gent.
lliin'H.*! on Leuveii.

linlicn ii wDinl dut daza afdalliigen ook in da loekomit in alaat zullen zi|n,
joniji' iiilcllektuelen op ta laidan tot volwaardige natioiialblen, als u ora uw »ym-
pnlhie locdraagl, dan kan u mis halpen.

Door gawoon ta ttauiian, u ta abomwran op on* nationaal blad 'Urandimj' nl
door ara-Ud ta wordan blj een van onze afdelingen.
Warawer u optaart voor deza laolsle mogelijkheid, ontvangt u, nooil 'UiniKliiKi',
aveiwani alia publikatiet van da afdaling waar u era-lid bent, en woidl u o(>
da hoogte gehouden van haar aktiviteiten.

Cerlwigs gaven wlj ook een fraaie en zeer kompleta zanybundel uil, mom
hoort u nog van!

Hopend op uw sleun,
Sender Fidolis

namera alle 'grijze pel I en'.



BRTTSE VERDRUKKERS NIET WELKOM !
niet op de Uzerbedevaart en niet in lerland.

Mt Jaar Is net 75 Jaar gelcden dit In lerland di Paasopstend plaatsvond. In 1916.
te Midden vtn da Earatt MereldBorlog. tenrijl hat IHtse lagar. Marin on de brode
ook tlendirlzenden leran neestreden. o.a. In Vlaanderan vanrtkkeld MS In aan bloa-
dlea stall Ingeaoorlog, dadlten da larsa national Is tan dtt hat uur gekoenn MU <w de
Mstorischa Britsa vardrukker geMpenderiiand van hat groane alland te verjagen. 81 j
de Vlaaasa IJzerJongens van de Frontbewglng MS ar loglschenrijze ecu spontane
syopathle woor da larsa opstend. venrfte Rationale onderdrukklng zowat overal ter
Mreld aapaard gaatavt dazelfde verscMjMelen: ecanoarische roafbouw. ultschakellng
van teal an eel am*, hat nearpatan van aan vreeade adnlnf stretle an bezettlngsaBdit
enz... Ean voorbeeld van Vlaam-lersa varbondanhald ult die tljd MS de flguur van
Joe English, aeon van aan lerse vader an aan VlaaaM aoader. ontMerper van de ftnau-
se 'hefdenhaldeieriUas1. gabeseartf ap de wra van net Icrs keltlsdi kralt net AW -
VW en een bluenoat.
Undain wrdt da Uaarbadavaart aatefsterd dear de tritsa staatsnatlanallsten van
i.«, hat 'Natfenal Front* .Nat sarealct voor sfchwlf dat him endanacratlscha pall-
:1eke prinelpes valladlg haaks stain op da IJtettedevaartgedachte. de tradltlas van

o
Make
da Frwitbaweglng an da Vlaaan b«Mg1n« In net algtaaan. Daze nastbewllar* hebben
zalfs Mt lef Mar elk Jaar aatl-Iarsa propaatnda ta verspraldan. Men kin veal teg-
gen over de actuate lane natlenile bevrijdlitesstirl jd. near iritger«kand data IHtsa

.staatsMtlomllstan zlja da lutsten die hat nacht hebben M ap anze Mzerbadevaart
een antf-Iarse batze te vaaraa.
Hit terlandkaeritea roept, alto ndrtgaairde VUarfnui op oa aan 4eze antl-daaocra-
tlsche Irltten an bun geestesgenoten In Vlaanderan «Ke nan vlteodlgan. drfdilljE te

i det tij In Olksewlda Mate te zoaken babbanl

IHfcsaMfda. » aufMtea '91

flttt uttU WMU ftUtmd rf«Mi
An IMMMcn ItUtUmatt mMoanditrnMtUccA VMCSN). F%mea StwotMuUi {Stunt.
&mUl ntuivMUttek). QuJUU HMM (TAK-ue*ma«.l. Ucvcn VduutUelu&t*. lVo*mlMt*ttt*u*
L.OMjetl, StLjn HUM |ScM.«C.J«naMeji *MM*vA\. PeCu 9t Hoove* W. VoClubenca/nal,

/bwl AtCu),P.Pe Oatol lVoont.lUJUtmttmi* Uken), OuUjUlM VvtfU \9
Cte*t (ktUe itoUU «SS). J.CfeMMbMjM ISatdfeotnafcOel, P.KOMCMIU
Ctob ftiiMct), fnoi.Hvum Hatttt |X.U.OtMCI. StiMtM lU
WUt. (F«tt-<Mee 1tAbu*J*Hu*tUJt Kwwk), S**t M M - .
t*i**tt*t i* IcMtamn, KuA 9m Ctuttfkt* (Bobby Semb FowUI. JooU ItodaenKtc IKteift-

lUUf KumftM (Ml), Iegc« V.9
n U«-tfMt

zoon «w« Kent Pt Ctace. owCeAvoou.lbiarf UM »to«nrfc*en l» 11 en van flfeC
MS en dioOUvtMvto.a* euUc UM de feewtbaM.). Riet flt "MM (Stiefcte*. TMC), Jofcrn
BMMM JOflA), Je< Nu«(eMbMe« (KMC/ Bue* Fonrftl/ti* (ten den Wt««e*< (V&unrfMM MOOJ
MttLu Hut (*U-uSfiUwMXe»t»».). HCMRM UonCM (l»U-IW»4«€A*t«uw.l, EMta 8*uit/eju
(Wf-Seiepen KonXlefc, Ex-TAK-vcMiUw. ), OMM MogtUJte I lew PoCUien eevanoMe, Medcwlmd

ROM (Ex-I&u Pot̂ Mrte OewMaene n̂ aVuiMetl. 6e«iy Hocfce (Ic«i Pat.Oev.BuiMe)
(Icu PM.Otv.IcpMl, ludi Coe£ |Ne.jMae*M 0ue*i/4e|. Pant MM Oqpp*U«i
VtMMltiuu). SUifUtd Huetlot IPt HUJbaiCt*), PM£ BefcaeAt (Ug« <MM

MeiueiMechteiiJ. 8e*imdetfit Hie«iUh-MeA£akef lleMe BMatMCenttiieU&Mite en tx-panttm.
tU\, Ouuty MOM (Sin* HJtn uowu. en fWai.tW Mu«

ItffM *r tt H«nk i» *t * «*mdiri>«H «« «m Mttta ttrlkt to tlw MM n>«it. * wnaUliif MM*
J*! *!?' "*?1Ĵ  M41MM «• *nmm. M •lirtiu«l«| kMft tomilw «tet MtakiUJk «t •OtnckHM
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BETOGING!

Tegen het intrekken van de subsidies
van de lerstallge scholen In Belfast

Zaterdag 31 Augustus van 10 tot 12u
voor de BHtse Anfassade, Jozef-II-
straat, Brussel (Evenwijdlg Met de
wetstr.) Allen daarheen! Solldaritelt!

51

Uenst 0 «eer Infbrmatle over lerland* neero dan
gerust contact op net het lerlandkorftee of de
Vrijbulter:

1lERLANDKOMITEE VLAANDEREN
~l L"

Drienaandelijks tijdschrlft 'lerland Info*
Jaarabonnement: 250 Fr. te storten op rek.nr.
001 -1454994-70 met verraeldind, 'abon. I. I.'.

C

s 1i;o» e

l i

Tweenaandelijks tijdschrlft 'De Vrijbuiter'
Jaarabonnement: 350 Fr. te storten op rek.nr.
465-0105431-24
Contactadres: Vredestraat 28, 8870 Izegero

5
a
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Europa 1992 nadert met rasse schreden!

KOM
Bid

OIIS
JONGEREN

JONQEREN
IN ACTIE

doe mee, en we! om ons op die manier in te zetten voon

*de belangen van ons eigen Nederlandse volk,
* het behouti yan onze Nederlandse identiteit in een Ne-

derlandse samenleving.

CENTRUMPARTIJ
Nationaaldemocratische beweging

Naam: Voornaam M / V .

Adres: Stad

Postcode: Telefoon: Wenst m66r Informatle.

Inzenden aan: Postbus 962. 2501 CZ te DEN HAAG. tnv Centrumpartij '86. adminimtratie

U kunt ons ook eerst bellen : telefoon 070 - 3652H70. Wij rekenen ook op u 1
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Verjaagde PvdA4ci6zers makkelijke prooi voor rechts
* Pvd A-top is deze zomcr van
lar kiezers wcggclopcn als de
lassieke overspeuge echtgcnoot:
/en een pakje sjgai£tten halen
i nooit racer, terugkomen. Ver-
ouwen is daarna inbeilijk terug
• kopen. De opiniepeilingen —
:n halvcring van het aantal Ka-
icrzetcls — en de opzeggingen
in vooral ook oude, trouwe }e-
en, sprcken boekdelen. Zb lang-
unerhand is dan ook niet alleen
c vraag actueel wat, er met de
vdA als regeringspartner gaat
ebeuren, maar ook: hoe meet net
:rder moot met die grote groep
jrlaten PvdA-kiezers.
De discussie over de WAG

eeft niet het zoyeelste bezuini-
ingsplan in de rij als inzet. Al-
«n al in een stad als Amsterdam
*ft ongeveer een op de zes huis-
pudens van een AAW/WAO-
itkering en in de oudere leef-
jdsgroep van 55- tot 64-jarigen
dat zelfs efen op de drie. Zoals

lie zorgeliike zaken is ook de
/AO ongelijk over de stad yer-
eeld. In sommige buurten is het
ercentage arbeidsongeschikten
yunerkelijk hoger dan in andere.
fiet geheel toevallig zijn dit vaak
ezelfde wijken waarin ook het
'erkloosheidspercentage hoger is,
e inkomens lager zijn, waar
leer buitenlanders wonen, waar
e woonsituatie slechter is en de
rimininaliteit groter. De twintig-
:e eeuwse verzorgingsstaat heeft
i die buurten altiid gefungeerd
Is een stabiliserende factor. Tal-
>ze sluimerende conflicten wer-
en als het ware geblust met een
ikke schuimlaag van sociale uit-
eringen. Maar wat gebeurt er in
ie wijken als die laag dunner
fordt en de contouren van harde

tegenstellingen boven komen?
De WAO-voorstellen yormen

ook een breuk met een sociaal-de-
mocratische traditie van buna een
eeuw. Daarin waren •sociale voor*
zieningen altijd een recht en Been
gunst. Alleen al door de prpefbal-
lonncn van sommige politic! net
afgelopen jaar, de voorstellen van
de SER en het geschuif van de
laatste weken is er voor de be-
irokkenen een ongekende sfeer
van willekeur ontstaan. Voor het
eerst woei de echte kou van de
bezuinigingen sommige huiska-
mers bmnen, terwijl van de oude
partij die buurtgenoten bond en
inspireerde slechts een handvol
tv-oeelden van besloten cpnclaven
en een weghollende partijvoorzit-
ter restten. Op dit vlak waren de
gebeurtenissen van de afgelopen
zomer vooral in psychologische
zin rampzalig. Voor de PvdA in
het bijzonder, maar ook voor de
politick in het algemeen.

Loyaliteit is een prachtige, mis-
leidende eigenschap, die maar. al
te vaak reBle gevoelens van onbe-
hagen bedekt. Want als de rek er
bij de leden en de kiezers uit is
en de breuk een feit, dan is er
seen houden meer aan. In die
rmelt-down'-fase lijkt de PvdA nu
terecht te komen.

De instabiliteit die dit met zich
meebrengt zal zich op bestuurlijk
gebied vooral in de grotere steden
manifesteren. De PvdA heeft
daar dikwijls dezelfde centrale
positie als; het CD A in de lande-
lijkc pQlitiek, sotns al meer dan
een halve eeuw. Maar politick
zullen de grootste problemen al-
lereerst in de volksbuurten van de
grote steden ontstaan. Het leven
in dit soon wijken is tegenwoor:

-conflicten, voor een
eenvoudige Amsterdammer, Rot-
terdammer of Hagenees buiten-
gewoon ingewikkeld geworden.
Wie die complexiteit tot een sim-
pel zwart-wit schema weet terug
te brengen en handig inspeelt op
de tegenstellingen die er neersen,.
scoort voor open doel.

De CPN had in veel oude
stadswijken decennia die rol vail
prptestpartij, vaak nog tot het
midden van de jaren tachtig.
Groen Links — de afgelopen we-
ken vriiwel afwezig in de discus-
sie — heeft die functie niet over
kunnen nemen. D66 en de VVD,
volgens de Jandelijk peilingen op
dit moment de grote winnaars,
bieden kiezers uit dit soort wijken
te weinig herkcnning om op grote
schaal als alternatief te kunnen
fungeren. Wat rest zijn het legi-
oen van de niet-stemmcrs, de
Centrumpartij en de Centrumde-
mocraten.

Die tendens is al jaren gaande.
Het afgelopen decennium verdrie-
voudigde de aanhang van ultra-
rechts in de Randstad. De vier
grote steden leverden bij de laat-
ste Kamerverkiezingen veertig
procent van het totale aantal Jan--
maaUtemmers, hoewel deze ge-
meenten slechts11,5 procent van
het totale electoraat herbergen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1990 trok ulra—rechts in
Amsterdamse wijken als Bos en
Lommer en Geuzenveld/Sloter-
meer wspecticvelijk 14,3 en 1J, 1
procent van de kiezers. In Osdorp

,- 'het percentage rond de tien. In
veel van dit soort wijken kwam
het het opkomstpercentage nau-
welijks boven de veertig uit.

De gestage groei van extreem
rechts leidde na bijna iedere ver-
kiezingsuitslag tot geschrokken
reacties en beloften van bestuur-
ders — onder andere B en W van
Amsterdam — om het fenomeen
nu echt eens goed te laten onder-
zoeken. Het is er nooit van geko-
men. Het meeste materiaal dat
beschikbaar is, dateert uit het be-
gin van de jaren tachtig. Een paar
zaken zijn echter wel duidelijk.
In de eerste plaats zijn de kiezers
op ultra-rechts geconcentreerd in
bepaalde grotestadswijken. Uit al-
le analyses blijkt een overduide-
lijk verband tussen het aantal
stemmen op ultra-rechts en de la-
ge sociaal-economische status van
de buurt. In die wijken hoeven
niet altijd de meeste migranten te
wonen — Amsterdamse stadsde-
len met een hoog percentage mi-
granten als Zuio-Oost, de Pijp,
Oost en Oud-West scoorden bij-
voorbeeld in 1990 ruim onder net
stadsgemiddelde, en eenzelfde pa-
troon was in Utrecht zichtbaar,
maar in Rotterdam en Den Haag
is bijvoorbeeld het verband weer
heel duidelijk.

Een tweede fenomeen is de
hoeveelheid kiezers die van PvdA
en CPN naar ultra-rechts
stroomt: Van oudsher vormen
joist de bovenbeschreven wijken
de traditionele bolwerken van de-
PvdA. Ook de schaarse gegevens

op individueel niveau wijzen er
• J • :̂ •VAWlW^»*•̂  . j .•* ,op dat een belangnjk deel van de

aanhang van ultra-rechts
op een linkse j
van de onderzoekers
PvdA al in 1982 als 'hofieveran-
cier van de Centrumpartij'.

Interessant in dit verband is
een telefonische enqutte die de
Haarlemse Courant vorige jaar
hield, na een oproep aan stem-
mere op de Centrumdemocraten
om eens te vertellen wat hen be-
zielde. Van de bijna vijftig kie-
zers die belden, gaf een groot
deel aan in het verleden op de
PvdA te hebben gestemd. Het
merendeel stemde dan ook niet
op de CD uit overtuiging, maar
vooral omdat men een appeitje
had te scbillen met de 'eigen par-
tij, de PvdA, die in nun ogen de
'zwalckeren' in de steek had gelo-
ten en de buitenlanders had voor-
getrokken — een patroon dat ook
in oudere onderzoeken zichtbaar
is.

Hoewel de gegevens van het
Haarlemse onderzoek' niet hele-
maal representatief zijn, seven ze
als enige een recent beeld van de
motieven van dit electoraat.
Slechts ongeveer een derde Week
op de CD gestemd te hebben ;om-
dat men werkelijk niets van bui-
tenlanders moest hebben. Voor de
overgrote meerderheid fungeer-
den de buitenlanders vooral als il-
lustratie van het onjuiste beleid
van 'de politick' en 'de partijtop'.
Onderzoeker Joop Holsteyn in
het blad Socialisme en Democra-
tic: ,,Niet de buitenlanders heb-
ben de schuld, maar de bedenkers
en uitvoerders van een beleid dat
buitenlanders lijkt te bevobrde-
len". I

De stap naar ultra-rechts wor<
de laatste jaren voor veel vroege
PvdA-kiezers bovendien iets ma

lu deze partijen in hi
BSsteeds meer salonf

ig worden. Het ordinaire, k
loniale racisme valt maar zeldi
meer uit die hoek te beluistere
men baseert zich nu vooral op h
etnocentrisme. Voor veel kieze
ligt, zo valt te vrezen, de belan
rijkste rem alleen nog bij doc
dringende penozesfeer waar h
Janmaat-wereldje nog steeds ni
van is iosgekomen.

,,Het racisme in West-Euro)
zal toenemen", zo voorspelde <
Britse socioloog Ralf Danrendo
onlangs in deze krant. Dat Tcor
volgens hem omdat grote groepi
mensen het vertrpuwen in hun «
gen sociale poeitie hebben verl
ren. Dus geven ze anderen i
schuld. Dahrendorf: ,,Allerlei 2
kerheden vallen weg. Veel me
sen voelen zich onveilig. Dat
hit recept voor geweld".

Ncderlahd is een gezegei
land dat als leider van ultra recii
een Janmaat heeft. Een prett
ogende, goed gebekte Holland
Le Pen is .(nog) niet verschene
Dat neemt niet weg dat op c
moment in bepaalde stadswijki
precies dat sociaal-politieke i
cept wordt bereid waarov
Dahrendorf het heeft: een coml
natie van isolement, uitzichtloc
hejd en bitterheid over een econ
mische achteruitgang, terwijl
geen politieke beweging meer
die bindt, motiveert en vertro
wen schept. Er begint een 01
vangrijk, gefrustreerd electora
op drift te raken, en niemai
weet waar dat heengaat.
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Hoofdbe stuurarergadering

Afgalopan rrijdag 2? aeptambar road aan HB-vergadaring plaata.
Aanwazigt

Opening voorsitter: welkomevoord door JANMAAT.



Vwvolgtotad nr.: 2 by operaUerapport nr: 6?63-13-91

informatterapport nr:

CP'86

De conmissia is inaiddels ontbonden. Op dlt Boment vordt ••& fuBie act d«
CP*86 uitgaslotea. Af an toa wordt ar aan artikal aaB gavijd IB da CD-
info. Dit azamplaar wordt aan diverse OP '86 verzonden in da hoop hiardoor
CP-ers te orartuigan zich bij da CD aan ta sluiten.

Sluiting raa da rargaderiBg door JARMAAT. Gaen rondrraag.

200A07M
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laatste HB-
vergadering vaarvan hierender een verslag.



Volgena bad zich binnen de CP 86 sen splitsing
voorgedaan. Doof\\t een nleuwe partij zijn
opgericht: het Detnocratisch Alternatief Mederland. Ook zou er al
gefolderd zijn.

Verder wist te melden dat ook CP'ei? uit
Rotterdam zich van de partij heeft afgekeerd. "HiJ zal echter ter
behoud van zijn fractiegelden zijn aktiviteiten voorlopig voort
zetten.
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AGENDA NR.:

D2920526/205

CO. B.:

Hat Hoof d van da
Binnenlandse Vailigheidsdienst,

* B-Gravanhaae.

Evaluatia: --- Datum bericht: 13-4-92 Bijlage(n):

Betreft:

da

Op zondag 12 april 1992 warden nabij da ingang van de Rijnhal, Olympus 1
Arnhett, tijdens een hardrook-f estiva 1 de volgende personen door da

litie Arnhem aang«houden. Da aanhouding geschiedde oadat de inhoud van
de teXsten "aanstootgevend" an aniĝ ins "opruiend" overkwan bij bepaalde
personen, die terplaatsa aanwazig waren. Tar voorkoning van vardera
verstoring van de opanbara orde(genoedaran waren enigfeine verhit) ward
besloten geno«mde personen aan ta houden op grond van de Plaatselijke
Politic Verordening van Arahen.

Aangehoudan en verhoord warden:

Bijgevoegd
fotocopie pamflet,
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NEDERLAND IS O N S

DAAR MOET IEDERE
VREEMDELING VAN AF
BLUVEN.

DAT LATEN WIJ ONS
NIET AFNEMEN.

DAAR HOREN DRUGS-
MISDAAD EN ASIELBE-
DROG NIET THUIS.

DAAR IS NEDERLAND
ONS TE D I E R B A A R
VOOR.

NEDERLAND IS ER VOOR
DE NEDERLANDERS.

CENTRUMPARTU
Str^dt met ons voor een leefbaar vaderiand.

Naam: Voornaam M / V .

Adres: Stad

Postcode: Tel«f oon: Wenst m£6r informatic.

Inzenden aan: Postbus 962, 2501 CZ te DEN HAAC. tnv Centrumpartij '86. admlnistratie-

U kunt ons ook eerst belUn : telefoon 070 - 3652U7Q. WIJ rekenen ook op u t

Inzenden aan: Postbus 962. 2501 CZ U DEN HAAC. tnv Centrumpartij '86. administrate.
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Datum : 1 juni 1992
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van: Verbinding

Betreft:

Landelijk vergadering van CP86 op 16 mei 1992.



In de zaal was het voltallig bestuur aanwezig, bestaande uit:

In totaal waren een 50-tal personen aanwezig.

Door '~ werd iedereen welkom geheten en werden de
huishoudelijke zaken besproken. Door hem werd geen politiek
toespraak gehouden.

Door werd vooral over de kringen gesproken. Er
moesten raeer kringen worden opgericht en de bestaande kringen
moesten worden uitgebreid. was de aangewezen persoon om
hierbij te helpen.
Als goed lopende kringen werden genoemd, De Bo1lenstreek. Den
Haag en̂ ftrnftem. J
Vendermoest er worden gekeken hoe de komende jaren de
bestuursfuncties moesten worden opgevuld omdat de verwachting was
dat er mensen zouden verdwijnen naar de 2e kamer en
gemeenteraden.
Voor mensen die zich hiervoor zouden opgeven zou dit betekenen
dat dit geen vrijblijvende functie zou worden, maar dat van hen
100% inzet werd verwacht. Er zou moeten worden deelgenomen aan
vergaderingen en forums en men kon in deze functie niet meer op
de achtergrond blijven.

Door werd een wat meer humoristische toespraak gehouden.
Hij zei o.m. dat Ed van Thijn een bezoek had gebracht aan New
York. Zag daar de puinhoop en dacht: "dat wil ik ook hier".
Verder vroeg hij aan iedereen 100% inzet omdat er nog een lange
weg te gaan was.

Door werd de langste toespraak gehouden. Sprak over de
tegenstand die werd ondervonden van andere groeperingen en
overheid. We hebben echter als partij al het een en ander achter
pns en wij zijn dus wel wat gewend.
Sprak verder nog over het blanke ras en het feit dat Bolkestein
door zijn uitspraken trachtte stemmen weg te halen bij de rechtse
rtijen om zo hen te verzwakken.(pa



Vervolgens werd er gestemd over de volgende onderwerpen:

Contributieverhoging: Positief.

Samenwerking met Janmaat : Negatief.

Over dit laatste onderwerp werd door en
nog een toelichting gegeven.
Het onderwerp over de samenwerking met Janmaat was op verzoek van
Het Vlaams Blok ingebracht. Het Vlaams Blok had in Brussel een
gesprek gehad met de CD en CP86 om tot samenwerking te komen. Bij
dit gesprek zou ook Realisten Nederland aanwezig geweest zijn.
CP86 voelde niet veel'voor samenwerKirig met de CD, omdat CP86 dan
zou moeten worden opgeheven en alle macht in handen kwam van
Janmaat.
Nu was aan gevraagd om de kwestie nog een keer in stemming
te brengen.
Het voorstel werd zodanig gebracht dat geen van de aanwezigen
hiennee akkoord kon gaan.

Na afloop van de vergadering was er nog een gezellig samenzijn.
Door werd aan enkele hem bekende jongeren
gevraagd om zi j er bezwaar tegen hadden om op de 11 }«t- van de 2a
kamer te staan. en gingen hiennee
akkoord.
Einde.-
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Afkomstig van: Verbinding

Betreft:

Vergadering vrijdag 14 augustus 1992,

Bij de vergadering waren de volgende mensen aanwezig.

De volgende mensen van het centraal bestuur waren aanwezig.

Het volgende is aldaar besproken:

Zowel a Is hadden een speech gehouden
over de Centrumparti j '86. Hierbij kwam naar voren dat de
splitising tussen de Centrumpartij '86 en de Centrumdemocraten te
wijten was aan de geldzucht van JANMAAT. Tevens werd gezegd dat
de Centrumdemocraten veel te zacht qua instelling was en dat de
Centrumpartij '86 een hardere lijn voorstaat. Men gaf wel aan dat
men niet achter harde akties stond, omdat men bang was dat de
Centrumpartij '86 tot een verboden partij verklaard zou worden.
Daarom kon men deze akties ook niet steunen. had
aangegeven dat het tijd werd dat er iets tegen buitenlanders werd
onderaomen. De Centrumparti j '86 zou hiervoor zorgen, de
Centrumdemocraten niet.



had ook aangegeven dat hij niet op de hoogte gebracht
wilde worden van harde akties.

Men had sinds net lid worden van de club vele telefoontjes uit
Nijmegen gekregen en ook verzoeken om een informatiepakket toe te
sturen.

Aan de mensen die aanwezig waren op de vergadering werd gevraagd
een handtekening te zetten onder een formulier. Dit betrof een
formulier dat cq nodig hadden. Hen werd verteld
dat zij 10 handtekeningen per kiesdistrict nodig hadden, omdat
men mee wilde doen aan de landelijke verkiezingen in 1994.

Voorts werd gesproken over het op richten van een bestuur van de
Centrumpartij '86 te Nijmegen. Aangegeven werd dat men dit eerst
zelf moest proberen te realiseren.

Over het oprichten van een bestuur wordt appart
vergaderd.

De secretaris van de centrumpartij '86, vroeg
of de groep uit Nijmegen ook op 29 augustus 1992 naar de
IJzerbedevaart in Belgie gaan. Men heeft besloten om in ieder
geval met de volgende mensen naar de IJzerbedevaart te gaan.

zei dat indien men daar naar toe wilde gaan dat hij
de overnachtingen geregeld had. Men moest f 30,- overmaken. Dit
was de prijs van een overnachting. Men is van plan om met een
busje naar Arnhem te gaan. Hier zou ook een groep vertrekken. De
groep uit Nijmegen kon dan deze groep achterna rijden. Men werd
gewaarschuwd om petjes te dragen ivm het hebben van een kaal
hoofd en iets over Centrumpartij '86 T-shirts te dragen, anders
kon men wel eens in de eel belanden volgens
Men werd er op geattendeerd dat de politic in Belgie niet zo
gecharraeerd is van IJzerbedevaart bezoekers die zich door kleding
en houding rechts extreem manifesteren.
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Aan iBVD
Onderwerp :CP-86
Evaluatie s

Op 23 September 1992 ward geconstateerd dat caf€ de Huifkar aan
de Hertogstraat te Nijmegen op diverse plaataen was volgekalkt
met de leuzen: Nazi's en Besmet.

Op 21 September 1992 was caffi de Huifkar het raiddelpunt van een
rel tussen aanhangers van CP86 en Turken/krakers. Genoemd cafA
werd gebruikt als verzaraelpunt door CP86-leden i.v.m. folder- en
plakaktie in het centrum van Nijmegen.


