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Rapporteur
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02350629/253

werd medegedeeld, dat hij in een oproep in het
Nieuw Kanper dagblad d.d 5-6-1995, had gelezen, dat de linkse
activisten groep, AF A, een oproep in de krant had geplaatst,
on mensen, woonachtig in Kanpen, te nobiliseren tegen de CP
'86.
.Afa had in de krant nedegedeeld, dat in Kanpen een aantal
kopstukken van de CP '86 wonen, die een nogal sterke hetze
voerden tegen het in net buiten de geneente Kanpen, gelegen
asielzoekerscentrum, (gen Dronten).
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Eigenaresse van zalencentrum De Graver in Valkensvraard:naress vanaec e r e a e n a a a r : . - .._.,
—.— _ ._ » 5 MEI 1995

Ik dacht dat de KPJ zou komen"J1
<D*orJ*ft«ai Gijzel}
VALKBNSWAARD - Achter-
af kan mewouw P. Jansen er
hartelijk om'lacheai Maar ze
weet dat het ook heel asuifra
had kunnen ottpekken, Pas
toen de politie te de loop van
de «aterdagmiddag bij haar
DUaUEJliEWAItl> MtrCC|) 9C d&tt
M de nop VM ih öctreem»
t echtte yocpctim CP^6 n
IIIIJB hML Op Ac Aiomcnt
icsIneeiCK ze üdh dit 10 het

De
Gnver aan de Kerstvoossomat
ia de wgk Hel Gegraaf in
Vdkeataaarf. Jnfcefc weken
gefcdcu kreeg ik ecu telefoon-
tje met Bei vemck CMH 0eo
taal voor ongeveer hondend

i te munten. Het ten
i om een amka?ke ^oge-

" " « S e ecanMwl
in bet land

UjtciiKiiutL o/of wel
BMO. Ik kieeg cc* v
de tekfcan en af zei dat it
feMt rekenen op de hoont vaat
dk jonstttudoK. En ton
dajcnt HC dat het ton ajaan oai
de Kathoiehe Platteland* Jon-
geren of xejett", aldua roe-

die cM> tol tf hripe coaftoma
tiet met tefeuttfeaderE hebben
•eleid.

Mevrouw Jnscn ia de eigena-

Ze nateerde ee* naam .
dorp of Waatdorp*) en een
ickfaanaummer (To Saaten-
heim*}. •Omditft vader net»
«leer gehoord had, heb ik wój-
dag nog even gebeld of die

2atead«|midtfat om twaalf
uur atonden de eeme leden
aan de deur. Za «ag wd jon-
teren» mar oak ouderen. De
attntan bkken de
ten te xfla. Mcwouw _
nlTninaMil bamn zag ik dat
het triet de KrJ waa. Die
jongen* hadden «pafte ta-

_ op bun ann en droe-
gen ook speciale kettingen.
Daarbij kwam dat er op het
parkeerterrein geen enkele au-
to «oud. terwijl dat ba] een
bajeenhonm qT een feett aitifd
bomvol «Mat. Ze hadden faun
auto's dden in de wijk a«er-
geaet. Toen vist s% dat het
niei phüi «aa. Ja, dan denk je
welwu".

Zehedwid kreeg te pa» toen de
pdWe bmneaiR«ain en haar
vertelde dat ae de top wa
CPM h hun had. .Dan
schrik je toch wel even. De
poUtk b de vertadenaal bin-
nengegtaa, maar wat daar be-

spraken » «eet ik niet. Geluk-
kig it alles verder cwreci vet-
topen. 2e «in «m vier uur ook
in uk rust vertrokken".
Mevrouw Jansen weet niet hoe
de OMstrcdcQ groepering aaa
haar adres gekomen ia. Onder
de beaaeken waa volgcas haar
ook geen inwoner van Val-

Jk hen ie bier
aUcaaaal. Alt ft CCB be-
haM ̂ CXKtti MM

veel van
«Alt ik

.Maar ii heb
Beleerd", zegt
voortaan dact CMabek
woni gebeld, Ml ik naoü
een aal boeken. Ze
aiaar gewoon Umgs komen*
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Vergadering \ĵ  en DB d.d. 18 juni 1995 te Hilversum.

Wederom vindt een HB en DB-vergadering plaats in Hilversum
waarbij o.a. aanwezig zijn:
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Agenda-punten zijn:

- probleem Rotterdam:
Afhandeling: identiteitsprobleem. Welke koers gaat Rotterdam
bewandelen. De landelijke CP'86 koers of een eigen koers, meer
PAP-gericht?

komt er die middag niet uit, en laat veel zaken in
het midden.
Vreemd is ook, dat de vergadering (de voorzitter) hem niet
verplicht tot meer duidelijkheid.
Via dit onderwerp komen ze al snel op de problemen rond de
persoon
Van hem wordt bekend, dat hij de situatie op het stadhuis uit
de hand heeft laten lopen, in verband met zijn alcoholgebruik.
Aan wordt medegedeeld, dat hij hiervoor verantwoorde-
lijk is en dat hij maar moet royeren als fractie-
medewerker.

is het hier duidelijk niet mee eens.
Kort en duidelijk wordt hem medegedeeld dat hij maar een
oplossing moet zoeken. Zo niet, dan zal het CP'86-bestuur
maatregelen treffen. Welke maatregelen het hier betreffen
blijft onduidelijk!

Ook komt het conflict tussen en ter sprake.
Ook dit heeft weer alles te maken met de denktrant over welke
koers de CP'86 gaat varen.
-Nationalistisch of nationaal-socialistisch.

geeft in de vergadering aan, dat het misschien maar
eens tot een koerswijziging moet komen, waarbij hij zich laat
ontvallen (bewust-onbewust?) dat hij FAP-minded is.

Ook wordt via duidelijk dat hierover al bsprekingen
zijn gevoerd, waarbij aanwezig zijn geweest:

zelf uiteraard,

en

wil nog niet af van de naam CP'86. Wel wil hij een
koerswijziging.
Duidelijk wordt, dat hij kiest voor een eigen stroming -een
eigen identiteit voor Rotterdam-, waarop wordt voorgesteld,
dat er ook een nieuw kringbestuur Rotterdam zal worden
gekozen.
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Verder wordt nog duidelijk, dat in de vergadering
als fractiemedewerkers worden

gekozen.

en

Verder wordt nog vermeld, dat er nog een aantal ac-
ties/vergaderingen gepland zijn, namelijk:

- l juli Kringfeest CP'86 aanvang 19.30 uur te Sassenheim,
verzamelen parkeerplaats Hotel Sassenheim.

- 29 juli Vergadering Bestuur CP'86 te Hilversum.

- 5 augustus 1995. Demonstratie CP'86 in Den Haag danwei
Rotterdam (onaangekondigd) waarin centraal "anti-Bosniëdag",
dit als steun voor o.a. de Nederlandse militairen in
voormalig Joegoslavië.

eind 1995 (december) anti-drugsdemo in Maastricht.



Geen (vergader-)rui "hte
Oproep tot blokkace

voor fascisten!
CP'86-congres.

Zoals dke 'democratische' party moet ook de Ce ;trumpartü '86 (CP86) jaarlijks een partijcongres
houden. Naar aanleiding hiervan is een initiatfcferoep begonnen rnet de organisatie van een
blokkade c.q. manifestatie om hen duidelijk te manen dat ze niet welkom zijn.
Om de simpele reden dat de CF86 een fascistische partij is die onze samenleving op vele
manieren de nek omdraait i

i
Ten eerste belazeren ze iedereen die op hen stenjt De CP*86 doet het in hun propaganda bijvoor-
beeld voorkomen voor gelijkwaardigheid tussen rnan en vrouw te zijn. Achter de schermen blijken
ze de vrouw echter als huissloof en moeder te zien.
Ze zouden voor meer veiligheid op straat sdjr. In de praktijk is de CP86 echter een ultra-
gewelddadige dub. Leden en sympathisanten begaan met de regelmaat .van de klok misdaden als
openbare geweldpleging, mishandeling, vernieling, wapenbezit. Tot in de top van de CP86 zijn
zdfs strafzaken wegens bomaanslagen en moord te vinden. Ook het geklad van de CP86,

t oproepen tot geweld, draagt niet edit bij aan 'meer veiligheid1. Integendeel!
Daarnaast is de CP86 een ronduit racistische partij. Hun. leuze is 'eigen volk eersf. Zoiets als liet
Nederlandse zuivere ras' (want dat bedoelen deze fascisten) bestaat helemaal .niet Er is maar een
bevolking: de wereldbevolking! ' '̂
Ten sloüe bestaat de CP*86 voor een groot gedselto uit keiharde nazi's, Hltiewenftewlers, oud- SS-
ers en ontkenners van de Holocaust De CP86 verlangt, samen met hun buitenlandse collega-
nazi's, naar een wit Nederland in een wit Europa, zonder rechten voor vakbondsleden, vrouwen,
homosexuelen, migranten en politiek tegenstanders. Met de kampen wijd open voor iedereen die

De CP86 speelt gewone mensen tegen elkaar uit Het is niet de schuld van je Turkse buurvrouw
dat er massa-ontslagen vallen, de huren de pan ultrijzen, het milieu steeds zieker wordt of de buurt
verpaupert Dat is het gevolg van de maatregelen die de regering en de bazen van grote bedrijven
nemen. Voor hen telt alleen de politieke madit'en economische winst Alleen samen kunnen we
deze echte oorzaak aanpakken. In plaats van ons te laten verdelen door onze afkomst of het kleur-
tje van onze huid.

V/ij vinden dat dergelijke dubs niet liet recht hebben bijeen te komen om zich te oiganiseren. Al-
leen wie de vrijheid van anderen Herheeft, is zelfde vrijheid waard! Daarom roepen wij alle anti-
fascisten, migranten én Nederlanders, vrouwen én mannen, en sympathisanten op om zich by de
blokkade aan te sluiten.

De exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Deze zal waarschijnlijk kort vantcvoren bek-
end wonden. Daarom is het belangrijk dat je nu al contakt opneemt met de initiatiejgroep of een
plaatselijk steunpunt

GEEF FASCISTEN NU GEEN KANS. LAAT ZE NIET HUN
GANG GAAN. VERSPER ZE DE WEG!

Landelijk: PiaafseUjk:

Inrfiatiefgroep 'Stop 't CP86 congres'
p/a postbus 31420
6503 CJC Nrjmegen •

tiiiu«iueigiuc|s
11

i \_r o w



VERFBQM VOOR
GELUIDS- WAGEN NED-

ERLANDS BLOK
UTRECHT - Een actievoerder l* door
••n ordedienst van het Nederlands
Blok mishandeld tn geboeid over-
geleverd aan dt politie, nadat met een
voltreffer d* gehildewagen van de ex-'
treem-rechts partij met verf was
besmeurd.
Maandagmorgen 6 maart vond er top-
overleg plaats over d« aanvraag van het
Nederland» Stok om in Utrecht met een
geluidswegen rond te mogen rfden. Bur-
gervader OpeWten (wte anders) gaf nota
bene toestemming aan Vreeswijken con-
sorten om met een busje en een auto van
Men tot vijf uur rond te rijden. Oe regen
van Klachten die b|j de wouten was bin-
nengekomen, bleek geen enkele zin te
hebben want het wagende bleef maar
rondrijden.
In de middag werd de promotour van het
Nederlands Blok gespot op het Neude in
het centrum van Utrecht Midden op het
plein stond Vreesw$<, samen met Mario
Neef en fractiemedewerker Van Schra in
gecprek met verslaggeven van Hier ea
Nu en de Utrechtse Stads>tv. Twee voor-
bijgangers werden hier zo pissig om. dat
ze de gelukttwegen met vertbommen
hebben bekogeld.
Helaas werd hierbij een persoon op-
gepakt, na door leden van het Nederland
Blok hardhandig tegen de grond te zijn
gewerkt en vervolgenswerd geboeid. Het
Blok heeft aangifte gedaan en de arre-
stant kwam na vier uurtjes zitten vrij met
een proces verbaal en de datum van de
rechtszitting. Het mooiste was dat op dat
moment de vergunning al weer was inge-

. trokken door Opsteken, uit vree» voor.
jawel, te verwachten ordeverstoringen.
Dat had kt wel «erder kunnen bedenken.

Voor 'de volgende dag werden ook de
vergunningen Ingetrokken voor het Ned-
erlands Blok, om in Vleuten/De Meern
met een getuidswagen rond Ie rijden,
nadat al eerder de vergunningen voor
Nieuwegein. Houten en IJssetetein niet
waren afgegeven. Wie zei daar ook al-
weer dat autonome acte geen resultaat
zou hebben?

accent, kun Je bij Vreeswp terecht voor
gratis ingevulde betasHngfor—•*-«« —'
goed huisvesting.
Als we mevrouw Vreeswijk mogen
geloven, worden ze sinds enige waken
•oompteetgekgebekT. Vreeswijk, teven*
makelaar, heeft enige mkjranten In tn
klantenkring, hetgeen hem In extreem-fe-
chtae kring waarachf nlijk niet in dank
wordt afgenomen. Mevrouw Vreeswijk
denkt dat misschien wel de CP'B6 onder
t motto 'Eigen klanten eersT haar famile
het leven zuur maakt

EIGEN KLANTEN EERST
UTRECHT - De afgelopen week ontvin-
gen diverse antifascistische en migran-
ten organisaties' een in gebrekkig
Arabisch geschreven brief. Voor de-
genen die deze taal nog ntet machtig zijn,
vatt slechts het woord Wim Vreeswijk drie
keer op. In de brief worden Marokkanen
aangeraden contact op te nemen met de
voorman van het Nederlands Blok. de
haar Vreeswijk: CómeBs Houtmanstraat
12 in Utrecht, tel. 030-730744. Volgens
de opsteRer van dé brief, die gebrekkig
Arabisch produceert met een Nederlands

JUSTITIE OPENT AAN-
VAL OP EXTREEM-

RECHTS
DEN HAAG - Met een landeüjk meldpunt
denkt justitie reohts-extrernlstitche uKin-
gen beter te kunnen gaan bestreden. De
speciale 'discriminatie-onlcieren' dit in
elk arrondissement zijn aangesteld,
zullen voortaan iedere discriminatiezaak
melden bij het ttrafeureau van het Open-
baar Ministerie in Dan Haag.
Het college van procureurs-generaal, de
leiding van het Openbaar Ministerie, wï
dat een zaak voor de rechter wordt ge-
bracht Justitie laat zich niet weerhouden
door de mogelijkheid dat aangeklaagde
rechts-extremtaen zichzelf tot martelaar
zulten uitroepen of de rechtszaal zulten
gebruiken als podium voor Hun ideeën.
Alleen als een zaak niet haafeaar is zal
de officier van justitie niet naar de rechter
gaan. Die zaken worden echter wel
aangemeld brj het strafcureau. Door een
goede registratie denkt net mintsterte
groeperingen en landelijke netwerken in
kaart te kunnen brengen. Een 'discrimin-
erende uiting' kan van attes zijn. Van
pamfletten tot gewald, vergaderingen,
betogingen en aanslagen.

BRAND GESTICHT IN
KANTOOR FNV

AMERSFOORT- Da poütfcln Amersfoort
houdt rekening met aan gerichte aanslag
tegen .een FNV-kantoor in die stad.
Zaterdagavond 28 februari brandde een
woonoompkw waarin aan informaUakan-
toor van de bond ia gewettigd, voladkj ur>
na een inbraak In het kantoor. Volgens de
FNV is er gericht naar Informatie over
leden en activiteiten gezocht Het archief
bleek overhoop gehaald en computerap-
paratuur ontbrak.
De secretaris van de bond zoekt de dad-
ers in extreem-rechtse hoek. "We hebben
de laatste t|jd nogal wat antiradsme-ao-
tivitetten ontplooid tegen extreem-re-
chtse politieke partijen". Het eerste poD-
tie-onderzoek heeft uitgewezen dat er
meerdere brandhaarden waren. Ook
moet d* gaskraan zin opengedraaid.
Tegen negen uur volgde er een
ontploffing. De aanwezig* bewoner
boven hel kantoor kon ztah op tgd uit de
voeten maken. Vter van de zes woningen

warden verwoest, het kantoor raakte
zwaar beschadigd.

AANGEVERS CP'86 BE-
DREIGD

ZEVENAAR • Zes inwonen van Zeve-
naar hebben vorige week een brief ont-
vangen van het Weerwolf Commando
Heinrich Wmmler1. Daarin wordt hun met
dreigementen verweten dat zij in novem-
ber aangifte deden tegen demonstranten
van de CP86. Oertien CPers werden
daarna veroordeeld. .
De dreigbrief, waarin de mensen met
naam, adres en telefoonnummer worden
genoemd, is volgens een woordvoerder
van de politie In Zevenaar ook verspreid
onder aanhangen van extreem-rechte
met het verzoek 'deze mensen op hun
routen te wijzen1. Enkele Zevenaar» rijn
inmiddels anoniem telefonisch bedreigd.
Zij hebben daarvan aangifte gedaan bij
de politie.

BESTUUR CP'86 VOOR
HET GERECHT

AMSTERDAM -Overtwee weken staat
het gehete bestuur van de CPtS In
Amsterdam terecht, voor het ver-
spreiden van discriminerend»
geschriften en het deelnemen aan een
misdadige organisatie. Na tientallen
klachten staan de zes CP'era terecht
door toepassing van Artikel 1M «n 140
WvS.
Op 14 september 1993 viel de politie en
het Openbaar Ministerie b| de v$f leden
van het partijpreaidium van de CP'86 bin-
nen en hield daar een huiszoeking. Dit in
verband met een gerechtelijk vooronder-

DENHAAG-Ha
man en de vaw
beroep tegen ec
van racistisch
voorafgaande J8
vankeBjk op 251
rechter kwam. bt
De rechter vond
ing niet nauwkei
werd wa( de dis
waren. Voor 2C
opnieuw gedegv
CD veroordeeld
boete van. tO.O
6000 gulden ei
gulden. Ze zijn i
gegaan en ook d
ander mis. Twee
gen werden niet
werd de zitting
zaak voor 14 r

EGO\S

DEN HAAG - t-
heeft besloten d
Strijders Legioe
wegens dlscri
dagvaarding h<
schuldig gemat
beledigen van al
ten tot haat, d
tegen buitenfan
maarlom half ti<
in Den Haag

zoek dat werd Ingesteld tegen de partij, discriminatoire u
de 8ftehttng tot Steun aanen Toezicht op tjjdsduifl Stam
de CF86 en de v|f bestuursleden Wim uitgave van het (
Wijngaarden, Wim Beaux. Tim Mudde, .̂ .£..3̂
Stewart Mordaunt en Theo Termijn. ..... M
Daarnaast werd er op twee pteatsan in VAN DE
Duiteland huiszoeking verricht, bij de _ ^ M ___
drukkerij van de NPD. waar ookde CP'86 TAARTE
haar propaganda laat drukken, en b§ de
drukker thuis. De kwal bi Termjn kwam LEEUWARDEN;
te laat omdat N| kort voor de inval was groomsoesjes' i
verhuisd. Termijn Is gaan samenwonen ubttrekkar van > •
met een Rippljnae vrouw, waarvoor net pnestand tottwe
bestuur hem uit z|n bestuursfuncties en ĝ icht te duwe
utt de pare] heeft gezet.
Het gerechtelijk vooronderzoek tegen de

geworden dat de zes huidige bes-
tuursteden van de CP'86 (Wflngaarden,
Ruitenberg. Beaux, Mudde. Blote en

zich op 21 maart, 4 april en 18 april voor
de Amsterdamse rechter moeten ver-
antwoorden voor het verspreiden van dis-
criminerende geschriften en het deelne-
men aan een misdadig» organisatie en
discriminerende activiteiten. Termijn
wordt riet gedagvaard In verband met het
fett dat hij utt da parüj Is gezet

TDEMH f• HBUKW l

NIJMEGEN- ft:
feest van Infowtr;
loog een <Jerttgt:

de opsteflar van dé brief, die gebrekkig
Arabisch produceert met aan Nederlands

boven het kantoor kon zich op tfd utt de
voeten maken. Vfer van de zes wontnoen

«ommenen, termijn
wonAnleto^daBvaardlnvarbandmethe» tooa een aerwn-
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I H F O R M A T I K R A P P O R T

Onderwerp: vergadering kringleiders en gemeenteraadsleden d.d.
15/6/95.

Aan Aan Operatienummer : 71.95

Operatienaam :

Infonummer : l

Teamnaam :

GAZO i —

Rapporteur : 8/

Bijlagen :

Evaluatie bron

l 02950721/218

De leuze "Eigen Volk Eerst" is volgens de advokaat toegestaan,
mits deze leus niet wordt gebruikt in combinatie met andere
leuzen .

Dhr. was niet aanwezig op de vergadering. Volgens
zijn vrouw zou hij zij gearresteerd, hetgeen echter door de
aanwezigen werd betwijfeld.

Er zijn gesprekken geweest tussen de en de $, waarbij van
CP zi^de aanwezig zi^n geweest:

BetröfTen
informele gesprekken 'met als doel elkaar in ieder geval niet
tegen te werken, c.q. te zoeken naar samenwerkingsvormen.
Deze gesprekken zijn toch uitgelekt naar de pers. De verslag-
geving klopt echter niet, omdat er geen sprake zou zijn van
een splitsing binnen de CP.
Gesprekken hebben niets opgeleverd. De meeste aanwezigen
blijven fel tegenstander van samenwerking met de CD. Men valt
m. n. over de figuur Janmaat.
Voorlopig vinden er op bestuurlijk niveau geen gesprekken meer
plaats met andere partijen.

Kring Rotfardam:
mag zijn werkzaamheden als fractiemedewerker i. v. m.

drankproblemen niet meer voortzetten.
en ' trekken zich terug uit het kringbestuur

Rotterdam/RijKAond. Zij gaan Zuid Holland Ztfid runnen.
is al twee keer schriftelijk. gewaarschuwd dat
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Vervolg informatierapport

hij er een zooitje VJan naakt. Ook nam men het hem kwalijk dat
hij niet op de ledenvergadering is verschenen en dat hij
andere jongeren uit Rotterdam heeft tegengehouden om deze
vergadering te bezoekénv
Conclusie: dient orde op zaken te stellen. Geen bier
meer in de fractifekamer en kleding dient te worden aangepast.
Mag geen officiei^Ncontncten meer met hebben.

Er komt een lijst met organisaties waar men geen contact mee
mag hebben.

Er is enig tweespalt ontstaan tussen eh
!.. is van mening dat de demonstraties ofte men

in een bepaalde stad aankondigt ook daadwerkelijk in die stad
moeten worden gehouden en dat men desnoods maar een confronta-
tie met links moet aangaan, terwijl voorstander is om
uit te wijken naar andere plaatsen.
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I M F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Oprichtingsvergadering kring Brabant

Aan Aan Operatienumner : 71.95

Operatienaan :

InfonuBEBer : * *2-

Teaanaaia :

GAZO :

Rapporteur : S/

Bijlagen :

Evaluatie bron

SU ei; Ü A N i i.;

D2950721/219

Op genoemde (tygfrichtingsvergadering waren aanwezig:

Er werden toespraken gehouden door , , en
., waarna de oprichting van de nieuwe kring een feit is.

Verder geen bijzonderheden.



RID nr.:8/71.95

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

Onderwerp:CP-demonstratie Baarle-Nassau d.d. 17-6-95

Aan Aan Operatienummer : 71.95

Operatienaam :

Infonummer : * 'i j

Teamnaam : •

GAZO :

Rapporteur : 8/

Bijlagen : l

Evaluatie bron

L"S'k «P-'»* C'~'

\uiliiiuA ««:';.!

02950721/220

verzamelpunt Turnhout
Aldaar hadden zich een 60-tal mensen verzameld, w.o. een groep
Vlamingen.
De demonstratie leverde zelf geen problemen op. Motto van de
demo was: Vlaanderen en Nederland een. Verder geen bijzonder-
heden .

Bijlage:
Pamflet(je) verspreid tijdens demo in Baarle-Nassau.



NVP/CP86 17 juni, 1995

HERENIGING MET VLAANDEREN, NU !

Vandaag maakt U deel uit van een Voorhoede.

Nog nier eerder werd er in Nederland gedemonstreerd
voor de hereniging van alle nedertandstalige gebieden in
Europa: Nederland, Vlaanderen, en Frans-Vtaanderen.

Wij schrijven vandaag dus geschiedenis!
Laten we er dus voor zorgen dat dit voor iedereen een
onvergetelijke dag wordt

Houd je aan de volgende regels:

- Ga niet in op provocaties van wie dan ook.
- Volg de instructies van de leiding.
- Provoceer niet dmv gebaren, taal of symbolen.
- Wanneer u gearresteerd wordt, noem dan aUeen uw
naam en adres, maar leg geen verklaring af. Laat u niet
onder druk zetten. Onderteken niets! Blijf correct, de politie
is alleen maar gestuurd en doet gewoon z'n werk.

- Leuzen geroepen tijdens de demonstratie zijn alleen:

- HERENIGING, NU l

- NEDERLAND EN VLAANDEREN l

- MAAK VAN DEZE DAG EEN SUCCESJ11I



RID nr.:8/72.95

I M F O B M A T I B R A P P O R T

Onderwerp: Demo CBffe£ voor hereniging van Vlaanderen en Neder-
land d.d. 22 juli 1995 in Den Bosch.

Aan Aan Operatienuamer

Operat ienaan

Infonumiter

Teannaam

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

-D/6368 - II

i 'J295080W229

: 8/

Verzameld werdomstreeks13.00 uuropdeparkeerplaatsDe
Lucht aan de Jk2 (Zaltbonnel-Den Bosch).

Aanwezig waren ongeveer 25 personen w.o.:



RID nr.: 8/72.95

Vervolg informatierapport

Van werd op de verzamelplaats vernomen dat men naar het
centrum van den Bosch zou gaan. Aldaar werd gedurende 20
minuten gedemonstreerd met vlaggen, een spandoek en een mega-
foon.
De demonstratie leverde verder geen problemen op.
Vervolgens werd er weer verzameld op de parkeerplaats De Lucht
en vertrok men naar een klein winkelcentrum in Tilburg. Daar
werd heel kort gedemonstreerd, waarna men vertrok op een
voorstel van nar de Belgische grens, alwaar een grens
bord werd afgeplakt.



RID nr.:8/72.95

I M F O R M A T I K B A P P O R T

Onderwerp: CP-aktiviteiten

Aan Aan OperatienuHQBer

Operatienaam

Infonunmer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368

: 8/

Voor 5 augustus 1995 staat er een CP-deno gepland in Den Haag
onder het motto: Geen Nederlands bloed op de Balkan.



RID nr.:17/422/1995

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

Onderwerp: CP'8 6

Aan Aan lOperatienummer t 0659(^-5"-'

Operatienaam :

Infonummer : l

Teamnaam :

GAZO :

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

17/

i en



RID nr. .-17/422/1995.

Demonstratie op 22 juli 1995, te 's-Hertogenbosch en Tilburg.

Organisatie en coördinatie van deze demonstratie ligt in
handen van J
In beide plaatsen vindt die dag een door de CP*fc6 georgani-
seerde "kleine" demonstratie plaats, waarbij circa 25 personen
aanwezig zijn, onder wie:

De demonstraties staan die dag in het teken van de "hereniging
Nederland-Vlaanderen".

Met spandoeken en het verspreiden van stickers wordt uiting
gegeven aan de "Groot-Nederland-gedachte".
Beide demonstraties hebben een ordelijk verloop en vinden
plaats onder toeziend oog van de politie.
Die dag vinden verder geen bijzonderheden plaats



RID nr.:17/422/1995

Tijdens de demohptratie in Den Haag d.d. 5-8-1995 zijn o.a.
aanwezig:

Het motto van de demonstratie is:llGéen Nederlands bloed op de
Balkan", waarin men duidelijk pr*ÖÉe"ert te maken dat CP'86
tegen de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Ex-
Joegoslavie is.

naar Den Haag CS
Vervolgens te voet naar het Binnenhof waar gezamenlijk (CP'86,
circa 30 personen) een demonstratie is gehouden.
Met spandoeken, vlaggen, een bootje in de vijver van het
Binnenhof met een Nederlandse vlag in top en het afsteken van
een rookpot, is de demonstratie gehouden.
Vermoedelijk door de vakantieperiode en het tijdstip van de
demonstratie is de belangstelling minimaal.
Na de demonstratie is het overgrote deel van de CP'86-ers
huiswaarts gekeerd.



MJB IL& I M Q S g O R M ü L I K R.

RID
Datum

: Haaglanden
: 5 augustus 1995

RID nr.:15/3160032
\N&:

7950810/236

Rapporteur : 15/105

Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD , team
: Demonstratie Nationale Volkspart i j/CP'86.

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

In de week voorafgaand aan 5 augustus 1995, werd door de Nationale
Volkspart i j/CP'86 middels een persbericht J?ie bijlage D kenbaar
gemaakt, dat men voornemens was te gaan demonstreren in Den Haag.
Ook werd in de gemeenten Zwolle en Utrecht huis-aan-huis gefolderd.
In de folder (zie bijlage 2) werd het motto van de demonstratie

fLoemd: "Geen aederlands bloed op de Balkan". Als datum, plaats en
d werden genoemd: zaterdag 5 augustus te 14.00 uur op het
tnenhof in Den Haag.

Op l augustus 1995, nam een personeelslid van de politie Haaglan-
den, i.v.m. het persbericht contact op met Hem
werd gevraagd waarom hij de demo niet officieel had aangemeld. Hij
deelde mee geen medewerking meer te willen verlenen aan de haagse
politie. Een verslag van dit gesprek is bijgevoegd, (bijlage l)

Op zaterdag S augustus omstreeks 10.00 uur begaf zich met
enkele partijleden naar het nieuwe haagse stadhuis. Men ging naar
de 9e etage, waar de werkkamer van is. Vanaf deze etage
hebben de partijleden grote hoeveelheden folders in de centrale hal
gegooid. Tijdens de aanwezigheid van deze lieden in het stadhuis,
is tevens een ruit vernield en zijn er enkele autobanden in de par-
keerkelder lekgestoken.

Omstreeks 10.40 uur, werd door rapporteur geconstateerd dat met de
'Hofpleinlijn*, op het C.S. uit Rotterdam arriveer-
de. Hij was in gezelschap van 4 skinheads. De groep had een ixeder-
landse vlag bij zich en 2 knalrode megafoons. Nadat het gezelschap
een hoeveelheid bier had ingeslagen, ging men te voet naar het
centrum.

De korpschef van de Regio Haaglanden
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:



RID nr.: 15/3160032

Vervolg meldingsrapport

- 2 -

sirene «ngezetl «i. op verzot v« „e

to«pr»* 30»» .̂ »«

.
werd gadegeslagen door een handjevol

bedankte de aanwezigen voor het feit dat zij zich netjes
hadden gedragen.

Hierna .upt. een .kinheaa in e« t»bb«bootje en

voor

daarna ieder 2ijM weegs te gaan.

sar -
Binnenhof en ook niet bij de Koerden geweest.



E R S B E R I C H T
DEMONSTRATIE

ZATERDAG S AUGUSTUS
BINNENHOF DEN HAAG 14.00 UUR

jgpffla 4 jaar heerst er een bloedige burger- en volkofanoortog in
Voormalige Joegoslavië. Een oorlog dl» atocht* door een 46 >aar dt

regime werd opgehouden De nationale gevoelen»
vermehWende volkeren kwamen na de val van het communisme tot
flKploale. Slovenië «n Kraetft riepen htm onafhankftltfkhekJ uit, meer
trauxelend optraden van de internettende gemeenschap Weief erkc
uH. De oude machthebber* maakten ven deze treuzelino dankbaar
*n vielen Kroatië binnen. Een gruwel!)* confKct waegeboren.
Ne 4 jaar zijn er ruim 60.000 Mejuwhefmen m dit moordende
aanwezig die «Is ecWistechQf en ĝ Beleai mogen ritenen. De y.N.
doandtt aan niauw Vietnam of Beboet t» creëren KonnelJJk moeten er
hondetden V.N.-milltftlrwi gedood worc^n door aan earfrn
vnordat da vdrant\Aroordftt9kön wakker worden

wekker en daaiüiii maat de N^TIOMAJ f V/Ot K6PA|m,
taruotrekking van aft» Meoertoridw troepen »«t voemati0 J

NVP/ CP '86 %ot deze oproep Kracht toj door een idemooattelie
».«. op het Binnenhof in Den HMQ m» 14 oo

"GEH/V NEPEKLANDS BLOED

vfx>r «iece demoo»tr«tte heeft de NVP/CP MS
vrx>rpott en <*e WO uHjenwflgd, daar
Bedacht» op een lijn «taan mat de NVPJCP

het olvvonen en of meetepen
worden rn«i'.

Mordannt. DB-W

Nationale Voffcspefffff/





4AE KON HET ZOVER KOMEN ?"STUURDE MARMERS ER OP AF üf

i tadaF4 jaar heerst er aan bloedige burgeroorlog In het
i oorrnaflge Joegoslavië. Een oorlog die atechta door een 46
lar durende terroristisch, communistisch regime
pgehouden werd. Ds nationale gevoelens van de
trschlllende volkeren kwamen na de val van het
Mwnunieme tot een explosie. Slovenië en Kroatië riepen

. m zelfstandigheid utt, maar door treuzelend optraden van
t Internationale gemeenschap Weef erkenning uit Hiervan
aakttn de oude machthebbers gebruik door Kroatië*
rmen te vallen. Een gruwelijk conflict waa geboren.

i atrtjd In de voormaHga 'mutocuKurele" dictatuur
togostawté ia aan puur etnische, nlgleuze strijd. Moslims
gen Christenen, Christenen onderling en dan nog de

.de elkaar baatrfftten. Toen de zaak
was geworden greep de VIN. in. Afthans, de

4. stuurde onderhandelaars, soldaten, etc. Nu 4 jaar later
i er 00.000 blauwhelmen aanwezig die ais schietschljf en
tataar worden gebruikt Militaire leiders en internationale
dertnandelaars gooien de handdoek in de rtng en
dertussen wordt de burgerbevolking vermorzeld door

i V. N, ($ druk doende een nieuw Vietnam, of erger
l iroet, te creëren. Moeten er eerst honderden V. N. -
l italren worden gedood bij een zelfmoordactie voor de
i antwooRWIKen

Bi) de massale inzat van militair personeel heeft Nederland
altijd een grote rol gespeeld. De achtereenvolgende
ministers Ter Beek (z|n tijdelijke plaatsvervanger pronk) en
Voorhoeve waren er steeds als de kippen bij om
Nederlands bloed te vergieten, zonder dat zij overigens op
steun van de Nederlandse bevolking konden rekenen.
Meerdere Nederlandse •blauwhelmen'' zijn gesneuveld of
(zwaar) gewond geraakt. De soldaten wonden geminacht en
getreiterd door de (moafim) bevolking de z? geacht worden
te beschermen waardoor zi| met negatieve vooroordelen
terugkeren naar Nederland. Zou dat de badoaflng zijn van
de bewindvoerders in Dan Haag» zeker galat op het aantal
hier aanwarkje astetzoekeni uH voorrnalg JoegoslavH ?

Nu de situatie volkomen utt de hand ia gatopan wtt MtoWer
van Defensie, Jorts Voorhoeve (VVD), onze beste soldaten
opofferen voor een zaak die dubieuze betanghebbefNlen
heeft.

DE N.V.P. /CP '86 ROEPT OP TOT ONMIDDEUJKE
TERUQTREKXiNQ VAN ALLE NEDERLANDSE TROEPEN

asielzoekers en vluchtelingen naar hun rfauwe votksstaat;
* Inzet van'onze1 ma/rters in'or̂'oortogsflebwden,

rtamelfk de oude wijken (n de grôleden.



1-8-ï
dhr.

nerabericnt en gevraagd -—•-"
So nog niet is aangemeld. Het
antwoord luidde dat hi] dacht dat

leuqen) geholpen en getracht een
«f«nraak te maken voor woensdag.
Saa?Sf wenete hij geen medewerking te
verlenen, want men had slechte
ervaringen met Politie Haaglanden
gezien 5 noventoer toen zij een
wrciadering op ons verzoek verplaatst
£35n en huntactiek was 9̂ zigd.
ZÏÏkondigden geen demo's «eer aan. ze
verwachten gewoon aangehouden te
worden en laten zich hierdoor niet
weerhouden van een demo.



RID nr..: 15/3160033

M B L D I M C 8 P O R Mjqr 1̂  JIJBJR

RID : Haaglanden
Datum : 16 augustus 1995

Rapporteur : 15/105

Aan : BVD . t. a. v. team o

Onderwerp : vervolg op meldingsformulier nr. I0
15/3160032 . {demo CP'86)

Evaluatie : " '

ingevolge artikel 22 van de wet Inlichtingen en veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:

Op zaterdag 5 augustus 1995 werd door de Nationale Volkspar-
tij /CP'86 gedemonstreerd in Den Haag. Zij nadden aangekondigd dit
te zullen doen omstreeks 14.00 uur op het Binnenhof.

Als gemeld in voornoemd meldingsformulier verschenen op dat tijd-
stip 2 personen op het Binnenhof die lid zijn van het 'Solidari-
teitscomitê voor de Koerden'. Het was op dat moment duidelijk dat
zij rechtse lieden zochten.

De korpschef van de Regio Haaglanden
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:



RID nr.:4/4

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

Onderwerp: Hoofdbestuursvergadering CP'86.

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

/3

: 1

02951002/251

Op zondag 17 september 1995, werd te Hilversum een hoofdbe-
stuursvergadariAif van de CP'86 gehouden.
Voor aanvang Van de vergadering, deelde de vz mede, dat ieder-
een stil diende te zijn , aangezien de VMP, met detectoren,
trachtte te ontdekken of er in de vergaderruimte ook micro-
foons e.d waren verstopt. Men controleerde tevens alle aanwe-
zigen alsmede hun kledingstuken op de aanwezigheid van micro-
foons e1, d.
Een belangrijk agendapunt van deze vergadering was, of er bij
de volgende vergaderingen van het hoofdbestuur nog andere
personen dan de voorziters van de diverse kringen aanwezig
mochten zijn. tfe insteek van het DB was, dat er teveel infor-
matie naar derden weglekte hetgeen als vervelend werd ervaren.
Om dit nu te voorkomen wilde men, slechts de VZ van de kringen
aan de vergadering laten deelnemen.
Hadat men over dit punt had gestemd, kwam men tot het compro-
mis, dat van iedere kring de vz alsmede de secretaris aanwezig
mochten zijn.



RID nr.;8/7S.8S

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

Onderwerp: demonstratie NVP/CP86 d. d. 14-10-95

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 -IH A -

demo
op 14 oktober 1995 Ite Venlo, m.n. gericht tegen de drugsover-
last . Verzamelpunt! was bij camping Den Barier in Venray. de
organisatie van de Vramo was in handen van , en

Op genoemd verzamelpunt werden o.a. om 10.30 uur aangetroffen:

;C31/2t9

Om de verzamelplaats werd besloten om niet naar Venlo te gaan
maar naar Venray omdat men met/^ weinig man was. Eerst werd
nog naar Horst gegaan om daarv fbaders te verspreiden i.v.m.
een anti-drugs week die daar had plaatsgevonden. Vervolgens



RID nr.: 8/'

Vervolg informatierapport v <̂

werd naar Venray gegaan en werden daar folders verspreid. Een
en ander leverde verder geen problemen op.

De demo zelf leverde verder geen problemen op.
Door , en werd namens de NVD gezorgd
voor de beveiliging.



DMIK> Vento 14 oktober

Komende vanaf NUmegen:
Biyr de A73 volgen tot de afslag "VENRAY-NOORD".
Linksaf, dan weer linksaf richting "MAASHEES" (onder de autobaan door).
Na 750 mtr aan de linkerkant ligt camping "den Barier".
Dtt is precies 300 mtr vóór de spoorwegovergang, let dus op het eerste
spoorwegbaken.
We verzamelen OP de parkeerplaats om 10.30 uur.

11.00 vertrek.
Spoor over richting MAASHEES.
Direkt b|| bord bebouwde kom "Maashees" rechtaf richting WANSSUM.
Steeds VENLO Wijven volgen (via Geysteron, Wanssum, We», Arcen, Velden).
Voorby Velden 1e stoplichten rechtaf.
Deze weg gaat over in "oude Venkweweg" dan "maaskade".
Vokj deze weg tot het wit hotel restaurant "VALUAS". Dtt staat op een groot bord aan
de rechter kant.
Vóór dtt bord links af "Dr Bkimenkampstraat".
Weg volgen tot parkeerplaats "MEEUW BEEMD" (bord linker kant).
Hier parkeren.
11.30 aankomst

(te voet)
Weg volgen dan 1e weg rechts "Hogeweg*
Weg volgen tot de "Parkstraat" (10 minuten lopen)
Begin en einde demonstratie (Parkstraat)
Zie route kaartye.

Bijzonderheden:
Op het Nohisplein is markt tot 13.00 uur.
Lomstraat is héél héél druk.
Op de Maaskade komen we langs vete Turkse koffieshops.

Met blanke groet,

Henk en Gerard



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

onderwerp: CP'86-Diversen periode 28/10-23/11/95

Aan Aan Operatienummer :

Operatienaam :

Infonummer : 2

Teamnaam :

GAZO :

Rapporteur : D2O

Bijlagen :

Evaluatie bron

Discussiebijeenkomst 28/10
Aanwezig in het Hilversumse gemeentehuis (recreatiezaal) waren

Voornaamste discussiepunt was het volks-nationalisme. Uit-
gangspunt voor de partij is het volk (solidarisme) en niet de
economie
Over eventuele samenwerking met de CD liet blijken
daar wel gecharmeerd van te zijn. Met name , juist uit
de CD gestapt, maakte duidelijk dat zoiets niet verstandig zou
zijn, daar de CD slechts bestaat uit opportune op geld beluste
wolven. Hij haalde daarbij aan een opmerking van Cor Zonneveld
(lid Tweede Kamer voor de CD) , die zei dat wanneer rechts zo
sterk wordt dat er 15/20 zetels worden gehaald, hij afhaakt,
omdat dan de overheid en links hard gaan ageren tegen rechts,

gaf nog aan dat de CD onbetrouwbaar is, getuige het
opzetje dat de CD voorstaat met dissidenten, die weer willen
terugkeren en die dan net voor de volgende verkiezingen zullen
worden geloosd

Het CD-raadslid in Vlissingen, van
heeft zich een keer laten ontvallen dat hij een

contract diende te tekenen, waarin is opgenomen dat wanneer
hij uit de partij stapt hij of zijn zetel ter beschikking
stelt of ƒ10.000,- boete betaalt.
Op 2/0/1/96 staat een volgende bijeenkomst gepland, waarbij dan
een/extra thema wordt besproken, zijnde de te voeren acties.

Pairtij f eest 11/11
Ia een jeugdboerderij in het gehucht Leverooy, bij Nederweert,
k/ramen zo'n 140 personen bijeen. Aanwezig waren ondermeer



Het thema was 'zuipen en kletsen'. De entree-kosten waren voor
de zaaleigenaar, de bar-opbrengsten voor de CP'86.



RID nr.:8/8

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

Onderwerp: CP86-feest d.d. 11-11-95

Aan Aan Operatienumner

Operatienaara

Infomuraer

Teannaan

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 77.95

: 8/



RID nr.: 8/8

Vervolg informatierapport

In totaal waren tussen de 100 en 150 man aanwezig. Feest werd
gehouden in een boerderij ergens in midden-Limburg. Doordat
men in het donker via allerlei weggetjes naar de lokatie werd
gebracht, was het zeer moeilijk zich te oriënteren.
Door het Vlaams Blok was een afvaardiging gestuurd. Door
werd een toespraak gehouden.



RID nr. Y17/618/1995

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

Onderwerp: CP' 86

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: l

: 17/1

CP \sjl5 -/Sroen Links congres :

Op zaterdag 25 november 1995 wordt door leden van CP'86
verzameld bij het NS-station Schiedam-Rotterdam-West.
Die dag zal in het teken staan van het houden van acties, w.o.
een demonstratie tegen het Groen Links-Congres, dat die dag
georganiseerd wordt.
Op d.e lokatie zijn uiteindelijk aanwezig:

In een gehuurde bus wordt gereden naar het Mac Donalds-
"restaurant" in Meerkerk, waar zij een aantal andere gelijk-
denkenden zullen ontmoeten:
Hier zijn o.a. aanwezig:



RID nr.-.17/618/1995

een aantal "gabbertjes" in een rode Renault 19 n.g.o.

Later voegt ook zich nog
bij de partij.

Onder begeleiding van politie, tenminste dit wordt vermoed,
rijden zij met diverse voertuigen naar DRIEBERGEN, naar het
woonhuis van Paul Rosenmöller.
In de tuin van voornoemde man, worden leuzen gescandeerd,
dreigende taal geuit en een boom uit de tuin gerukt.
Rosenmöller zelf is op dat moment niet thuis. Zijn vrouw
echter wel, die ernstig is geschrokken van ongeveer 30 skins
(rechtsextremen) in haar tuin.
Even lijkt het erop dat e.e.a. uit de hand dreigt te lopen,
omdat een aantal voornemens is om de ruiten eruit te gooien.
Uiteindelijk weet een aantal het "gezonde" verstand te bewaren
en zoveel invloed uit te oefenen, dat van verdere acties wordt
afgezien.
Door zijn foto's van het gebeuren
gemaakt.
Eveneens heeft zijn fototoestel aan deze
afgestaan voor het maken van foto's.

Na overreding keren de heren terug naar hun auto's om hun
route te vervolgen richting Apeldoorn.
Omdat de groep tijdens het vorige voorval uit elkaar was
gevallen, wordt de afspraak gemaakt om op de parkeerplaats "DE
BRINK" nabij Apeldoorn, weer samen te komen.
Door het toeziend oog van de politie wordt uiteindelijk de
voorgenomen demonstratie in Apeldoorn niet gehouden.
Doorgereden wordt naar Zutphen.
In Zutphen worden de auto's geparkeerd bij het station, waarop
te voet naar het congrescentrum "de Hazebrug" wordt gegaan.
Een aantal lieden blijft bij de voertuigen achter om daar een
oogje in. het zeil te houden.
Bij het\congrescentrum, waar Groen Links aanwezig is, neemt

de regie in handen en wil hij overgaan tot het
bëstormeh ty.ervan.
Weer dook/toedoen van anderen, meer "rustige" CP-kandidaten,
blijft de bestorming uit.
Wel worden weer leuzen gescandeerd, zoals o.a.:
-GEEN GELD VOOR LINKS GEWELD-
-GROEN LINKS BLOED LINK-.

Meer dan dat gebeurt er niet, omdat men niet verder durft te
gaan onder het toeziend oog van de politie.
Ook de pers is aanwezig. Om niet een negatieve publiciteit te
krijgen wordt verder geen actie gevoerd.
Op een gegeven moment verlaat men de voorkant van het gebouw
en begeeft men zich naar de achterzijde.
Daar vindaa een aantal het nodig om hard tegen de ramen te
gaan beuken.
Hierop komt de politie dichterbij, waarna een "verbaal"
gevecht ontstaat tussen de politie en de groep CP-ers (Natio-
naal Revolutionairen).

en voeren hierin de boventoon. Op het
moment dat van o.a. deze actie foto's worden gemaakt door een



RID nr.:17/618/1995

foto j oumalist, wordt dit te "machtig" en slaat de
camera uit de handen van de cameraman.
Hierop ontstaat enige consternatie, waarna de M.E. (Mobiele
Eenheid)wordt ingezet, die tot aanhouding overgaat.
Aangehouden worden 19 personen, te weten:



RID nr.: 8/5/W S"

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

Onderwerp: Demonstratie Zutphen d.d. 25-11-95

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonumnter

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368

78.95

: 8/

Voor de aktie tegen net congres van Groen Links op 25-11-95 in
Zutphen was het volgende verzamelpunt doorgegeven, t.w.: Mc
Donalds in Meerkerk. Waarom het verzamelpunt daar werd gehou-
den, was niet bekend gemaakt.
Op het verzamelpunt werden in totaal 40 personen getroffen
w.o.:



RID nr.

Vervolg informatierapport

Op de verzamelplaats werd bekend gemaakt dat men naar de
woning van Rosenmuller in Driebergen zou gaan om daar voor de
woning te demonstreren. Behalve het sneuvelen van een boompje

en de deurbel bleef het daar rustig.
Vervolgens wilde men naar een ander kopstuk van Groen Links
gaan, woonachtig in Apeldoorn, maar men kwam tot de ontdekking
dat men het adres vergeten had, zodat dit geen doorgang kon
vinden. Men is hierna naar Zutphen vertrokken om voor de
Hanzehal te demonstreren tegen het congres van Groen Links.
Nadat door een fotograaf pootje was gehaakt, werd de
gehele groep door de politie aangehouden. Na ongeveer 6 uur is
men, na in het bezit te zijn gesteld van een dagvaarding, weer
heengezonden.



Informatierapport

Onderwerp : CP'86/NVP-discufesidag 28-10-1995

Aan
f — _ _ _ _ _ _ H

f _ _ _ _ H

^ _ _ _ _ _ _

f _ _ _ _ _ _ _ _ H

f _ _ _ _ _ _ _ _ H

f _ _ _ _ _ _ __ H

1- 4

Aan

h •• «« ^

Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D20P-0560-95-15A

D23b12U/2ii4
D2S>

D20

Aanwezigvwaren 21 personen, waaronder;

Ten aanzien van de stellingen
kon men na enige discussie tot overeenstemming komen.

1. Het volk is centraal begrip en uitgangspunt. Volk en ras zijn
eikaars aanvullingen. Het veilig stellen van het volk zorgt er
tevens voor dat het ras is veilig gesteld.

2. De geopolitieke omschrijving van ons volk is; Rijks-Nederland,
Vlaanderen, Frans Vlaanderen. De conclusie van bovenstaande houdt in
dat het begrip volk niet bepaald wordt door de huidige staatsgrenzen.

3. We gaan uit van een Europa der volkeren, wat geheel West-Europa
omvat tot aan de Wolga in het Zuid-Oosten. Binnen dit Europa wordt
gestreefd naar intensievere banden met meer-verwante volkeren zoals
in Duitsland, Vlaanderen, Engeland en de Skandinavische landen.

4. Iedereen die naar buiten treedt moet dat doen volgens vastgestelde
lijn.

en
woord.

waren het meest aan het

Er werd nog gestemd over het voorstel Hans JANMAAT een uitnodiging te
sturen voor het partijfeest. Voor 13, Tegen 7, l onthouding.

Over de relatie met de CD moet het volgend gezegd:



* Het vervolg op de onderhandelingen in oktober is niet doorgegaan.
JANMAAT liet niets meer van zich horen.

\* Volgens heeft de CP\§£, last van de\ĵ ü en moeten ze de CD
gaan uithollen. Daartoe dienen er contacten tussen CP'86 en CD te
worden aangeknoopt. De CD-leden kunnen dan makkelijker geïnformeerd
worden over de CP'86 en op den duur kunnen ze de CD dan gewoon
overnemen.



Informatierapport

Onderwerp : CP'86-partijfeest op 11-11-1995

Aan

* — — _ _ _ _ _

+ __ _ _ _ _

+ ^

Aan Operatienuimner

Operatienaam

Infonummer

JEeamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D20P/0560/15B

:

: 2

:

: D2S,

: D2O,

0795121

Het betrof een soort kamfe>&erboerderij gelegen
tussen Leveroij en Heythuysen. De boerderij was niet bewoond, de
eigenaar
kwam alleen in het begin even kijken.

Aanwezig waren uiteindelijk zo'n 140 personen waaronder ca. 25
vrouwen. 80 procent van de mannen als skin-head.

Opvallende afwezigen waren

Uit het buitenland waren een paar jongens van het Vlaams
Blok, , een paar Duitsers en een paar jongens uit Brussel
die allerlei attributen verkochten welke gretig aftrek vonden. Ook
aanwezig was van de CD uit Vlissingen. Er werden geen
politieke toespraken gehouden, het was een echt feest waarbij iedereen
genoot van de hapjes en drankjes. De enige kleine dissonant was voor
sommigen de aanwezigheid van die gevraagd en ongevraagd het
FAP stond te promoten.



Informatierapport

Onderwerp : Demo NVP op SA-10-1995

- \ - ' ~
Aan

4, „_ _ _ _ ^

* — —

+ _ _ _ _ _ .

Aan

j.

Operatienummer

Operatienaam

Infonununer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D2OP/0560/95-14A

D285121W2U2 !

D2S/

D20/

namen de volgende personen deel aan de demo:

De dag
verliep verder voorspoedig. Er werd een aantal plaatsen gefolderd, van
een demo was eigenlijk geen sprake. meende dat het FAP
in Venlo uit zou zijn op een confrontatie met de NVP, zodat men deze
plaats ontweek.



RID nr.:17/8/1996

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

Onderwerp: CP'86

Aan Aan Operatienummer : 6935

Operatienaam :

Infonummer : l

Teamnaam :

GAZO :

Rapporteur : 17/

Bijlagen :

Evaluatie bron

/A %

0 15 60110/261

CP'86- CONGRES d.d. 11-11-1995.
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In de vroege avond zijn zo'n 140 personen aanwezig, waaronder:

De avond staat in het teken van een gezellig samenzijn.
Erg indrukwekkend is e.e.a. niet.
Wel wordt duidelijk dat er dit keer niet gefotografeerd mag
worden.
Opvalt dat net zo als voorgaande keren er weer een aantal
"stands" zijn ingericht, waar materiaal etc. gekocht kan
worden. »
De Fransê (FN) , de Belge\Jki>foorpost) , met zelfs een leider
achter de stand (n.g.o.), en uiteraard ook Nederland met een
stand met artikelen en boekwerken van CP'86.
Voor de rest staat de avond in het teken van onderlinge
contacten met, "KUT"-muziek-.
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RID : Haaglanden
Datum : 16 januari 1996

Rapporteur ; 15/105

Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD , t.a.v. team
: Demonstratie C.P.'86 in Rijswijk.

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

Op zaterdag 13 januari 1996, vond in de gemeente Rijswijk een
demonstratie plaats van de CP'86.
Deze demonstratie was eerder reeds aangekondigd in het partijblad
en op Internet.

Op zaterdag de 13e januari, verzamelden op het station in Rijswijk
zo'n 30 personen. Onder deze personen bevonden sich o.a.:

De korpschef van de Regio Haaglanden
namens deze het hoofd van de RH),

Telefonisch geïnformeerd d.d.:



RID nr.: /15

vervolg neldingsrapport

Op het station waren tevens aanwezig enkele journalisten van RTL4
en de fotograaf .. RTL was door de partij «elf gewaar-
schuwd. Br zijn uiteindelijk door hen geen filmopnames gemaakt en
de aandacht die de partijleden kregen van de pers was minimaal.

Omstreeks 12.20 uur verplaatste de groep zich van het station naar
het enkele honderden meters verder gelegen winkelcentrum De BOO-
GAARD. Daar werd in een rap tempo doorheen gemarcheerd. In het
winkelcentrum werden enkele folders uitgedeeld. Na ongeveer 3
minuten kwam de groep aan de achterzijde van het winkelcentrum op
het parkeerterrein uit. Daar werden in hoog tempo nog enkele
folders op auto's geplakt en hield de groep zich korte tijd beslui-
teloos op. Br werden kort enkele leuzen geroepen in de trant van
"Eigen volk eerst". Daarna begaf men zich naar de Sir Winston
Churchill-laan, alwaar gelegen is het eetcafé De Halve Maan. Daar
ging de groep omstreeks 12.45 uur naar binnen en verbleef er enkele
uren. Vervolgens is men druppelsgewijs naar huis gegaan.

Men droeg tijdens de gemaakte tocht, behalve een nederlandse vlag,
geen spandoeken met zich mee.

Bij deze rapportage zijn gevoegd:

1. de op Internet verschenen oproep;

2. een groene folder die in Rijswijk is verspreid;

3. een witte folder die in Rijswijk is verspreid, (deze oproep is
gelijkend op de oproep op Internet.}



SORRY GROEN JJNKS, WIJ HOUDEN ONZE \
NATIONALE DRIE KLEUR WEL HOOG IN HET

VAANDEL!

OPROEP AAN ALLE
NA TIONALISTISCHE

JONGEREN!!!!

DEMONSTRATIE MOTTO:
VOOR ONS VOLKEN

VADERLAND!

VERZAMELPUNT:
Zaterdag 13 Januari 12.00 aar voorkant Station Rijswijk (Z.H.)

Neem Je wfa» en kameraad meel

Deze oproep ftfüruttem, kopieren en verspreiden.
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NEE EGEN DE PIJTlESTAAT!

WEG MET ROSTAM ABRINGH!

Zaterdag 13 jan, a* n hetpracto eanjaer geleden dat in Rij
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voetonuttdutl Deze ontwüdceling, waarvan " Rijswijk ̂
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PLATFORM REVOLUTIONAIRE rOLfSNAtiONAUflTBN



SORRY GROEN SLINKS WIJ
HOUDEN ONZE NATIONALE
DRIE KLEUR WEL HOOG IN
HET VAANDEL !

OPROEP AAN ALLE
NA TIONALISTISCHE
JONGEREN UU!

DEMONSTRATIE,
MOTTO VOOR ONS
VOLKEN VADERLAND
VERZAMELPUNT: Zaterdag 13 Januari 12.00 uur voorkant Station
Rijswijk (Z.H.)

Neem Je vlag en kameraad mee I

Deze oproep graag kopieren en verspreiden.



M E L P I N G S P O R U U L T B K

BID : Zoid-Holland Zuid
Datum : 25 januari 1996

Rapporteur : 18/01

RED nr.:lft/01/1996

• AüttëCA iMfc.;

02960131/208

fcT ' ' i r~"~
Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD team ODAL
: Herdenking ilas bij Kedicfaem

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlk*tingen en VeU^^

Op 24 jamuri 1996 werd op het regioboreau van de politie Zrid-BoHand Znid v» de CD 2*;
fractie een fax ontvangen, waarin weed aangntonndlgd dat er op 29 maart 1996 om 13.00 uur nabij
hotel •Cotmopolfo* te Kedkbem, gemeente Leerdam, een krant gelegd al worden. Hiena «al twee
mmulen stilte m «ebt worden genomen.

M.H. dcRegt,Op 24 januari l!
CD in de Tweede

•van de
te Utrecht. Hij vertakte dat hij ook

Br wuidi rafan informatie verspreid om aandacht te vngen voor de herdenking in
tweede helft van februari 1996 aal er meer bekend ajn over het aantal deelnemer».

Verder ia er in het dagblad •RtvfaenlawT van 24 Januari 1996
waarin onder de kop 'Extreem-rechts wfi betogen n Ktidiohem*
«Aj*ah4* rt*i IA «̂ t̂ î ^̂  • • ̂ ^É» • • JE m !• V^kdllrf̂ k^^«k AA T A^MM!*B^ ^M! m^m^t^recnnop zy nun MUUUUUKIO n AÉHDCDBOI va iJBonaini wu yun

Bijlagen: Fax CD 2e Kanierfraetie d.d. 2341-1996.
Xraatoaranl •Rmennland* d.d. 24-01-1996.

Kedkhem. In de

dat

De boxpecfaef van de
van de RID,

Teiefoni** ytofocmmJ d. d.: 24-01-1996
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Den Baag, 23 januari 1996.

>: teardoBHIng «lag bij Kediohem (gom.

Geachte landgenoten.
Ongetwijfeld herinnert u sich de Journaal beelden en kranten-
berichten van 29 maart 1986 en daar op volgende dagen. Aan
dese datum «uit u direct merken dat het bijna tien jaar gele-
den is, dat een groot aantal vederlandere het slachtoffer werd
van de georganiseerde misdaad van de anti's-van-alle*-en-nog-
wat.

29 naart is de dag waarop vaderlandlievend Nederland herdenkt
dat tien jaar geleden, onder leiding van links Nederland, de
democratie en daarmee de rechtsstaat ten grave werd gedragen.

is de dag waarop de echte Nederlanders samenkomen om
ikingskrans te leggen op de plaats waar het huidig

Tweede Kamer lid mevrouw schuurman haar been verloor. Dit door
toedoen van het linkse geapuia en halaetarrig weigeren van
ordehandhaving door de Burgemeester van LEERDAM. De kranaleg-
ging zal plaata hebben om 13.OO uur nabij hotel Coemopolite,
Waarna twee minuten stilte in acht genomen zal worden.

29 Maart ia de dag waarop politici en burgers die voor uw
belangen atrijdan een 'atille-waXe' aullen houden bij het ge-

ntehuia te LKKKDAM, aanvang 19.00 uur.

29 naart is de dag waarop u dete manaen een hart onder de riem
kant steken, door u bij hen te voegen. Xoa-allen-te-eaman om:
13.00 uur te KeUichem en 15.00 uur te Tamvlam, wees optijd.

29 Maart ia de dag waarop u ons kunt steunen in de strijd om
gerechtvaardighaid, gerechtigheid, schadevergoeding, erken-
ning, eerherstel van het grondrecht van vrijheid op vergaderen
en eerherstel van het grondrecht van vrijheid van politie
meningsuiting.

29 tingen wij met s'n alle t

IK HEB U L3JEP MZüV MKnKBTAHn! l!

Ook tullen ar gastaprekera uit nat buitenland aanwesig xijnill

Vamens het Comité.

•.H. de M. Freling
gemeenteraadslid CP'fte
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: demo CP Rijswijk d.d, 14-1-1996

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368

81.96

8/

-4 C2S60201/209

72.2. -ia

• ̂»
I.v.m. de demonstratie d.d.^4<l-96 in Rijswijk werd verzameld
op het. station in RijswAjk. Terplaatse waren aanwezig:

In totaal hadden fich daar ongeveer 40 personen verzameld. Er
werd twee minuten i stilte gehouden uit sympathie voor de door
de politie mishandelde partijgenoot tijdens de demonstratie in
1995. Vervolgens deelde men in het winkelcentrum folders uit.
Gehele demo verliep zonder problemen»



RID nr.: 8/ / 6{&

Vervolg informatierapport

Na afloop werd er een nieuwjaarfeest gehouden in Lisse. Daar
waren verder buiten eerder genoemde personen nog aanwezig:
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Rechtszaak deno in Zutphen

Aan Aan Operatienunmer

Operatienaam

Infomuraer

Teannaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368

81.96

Op 16 januari 1996 werd in Zutphen de zaak behandeld i.v.
het verstoren\van de vergadering in Zutphen van Groen Links.

Aanwezig waren:

Alle deelnemers werden veroordeeld tot een geldboete van
flOp|Xrfl20,-. Hen gaat hiertegen in hoger beroep.

Van links waren een 8-tal personen aanwezig w.o.:
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I M F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: demo Rotterdam d.d. 3-2-1996

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368

82.96

: 8/

Op 3 februari 1996 werd vanuit Gelderland om 11.00 uur bij het
van poe Valk hotel in Tiel verzameld voor deelname aan de
demonstratie in Rotterdam.

In Tiel waren aanwezig:
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Folderaktie Dedemsvaart

Aan

X7^rtv* /4A 4

Aan

*nl<*A»»«V4-

Operatienummer : D/6368

Operatienaam :
Infonummer : 4

Teamnaam :
GAZO :

Rapporteur : 8

Bijlagen :

Evaluatie bron

40 nn A ? Q« In ru^onevnavH- *oi- rtnriavel-aiint «rf

van de iGD hadden zich in Dedemsvaart verzameld:

was ter ondersteuning meegekomen voor het geval de
Antifa aanwezig zou zijn, hetgeen echter niet het geval bleek
te zijn.
De folderaktie leverde, buiten grote belangetelling van de
lokale bevolking, verder geen bijzonderheden op.



Informatierapport

Onderwerp : N.V.P.

Aan
t _ _ _ _ _ _ _ _ H

f _ _ _ _ _ _ _ _ H

f _ _ _ _ _ _ _ _

t _ — _ _ _ _ _ _ .

t — — _ _ _ _ _ _

Aan
h— — __ — _ — 4

Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

6AZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: D20P/0560/96

i D/9602U/242
: l

: D2S

: D20

i
\ —i

Bij de 'demo' op 13 J/muari in Rijswijk waren ca. 35 personen
aanwezig.



.».'

Bij ' aankomst op ' het verzamelpunt;,,.!
(NS-Rijswijk))» bleek dat > er v geen plan v was gemaakt. SporitèltönV
werd besloten 2 minuten stilte te houden, iets wat geen
reacties van omstanders opriep, want niet zichtbaar werd
waarom het een en ander geschiedde, vervolgens liep het
gezelschap naar het winkelgebied om zich in café de Halve Haan
verder te vermaken. De enige die er serieus iets van probeerde
te maken was die druk folderde en de leus "Eigen Volk
Eerst" riep. temperde diens enthousiasme, men
wilde geen rottigheid met de politie die hen vooraf en tijdens
de demo waarschuwde. verplaatste zich niet met de
groep, doch voegde zich later bij hen in de Halve Haan.

De
aanwezige U fotografen kwamen nauwelijks in actie. Het
grootste deel van de jeugdige deelnemers stoorde
zich overigens niet aan de matige organisatie en genoot
zichtbaar van de dag, vooral in het café»


