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Op zondag 12 april 1992 werden nabij de ingang van de Rijnhal, Olympus l

•
te Arnhem, tijdens een hardrocK-festival de volgende personen door de
politie Arnhem aangehouden. De aanhouding geschiedde omdat de inhoud van
de teksten "aanstootgevend1* en enigfeins "opruiend" overkwam bij bepaalde
personen, die terplaatse aanwezig waren. Ter voorkoming van verdere
verstoring van de openbare orde (gemoederen waren enigfeins verhit) werd
besloten genoemde personen aan te houden op grond van de Plaatselijke
Politie Verordening van Arnhem.

Aangehouden en verhoord werden:

1. Stuart Franciscus Mordaunt, geb.21-1-63 te Li verpool, wonende te
s-Gravenhage ,

2. Gonst anti jn Adriaan Bastiaan Ktiateyaf geb. 12-1 2-1970 te Rerücum,
wonende te Arnhem x

3. Lodewijk Ferdinand £abex, geb. 9-2-1972 te Arnhem, wonende te Arnhem,

4, Arnoud

5.

, geb. 26-02-1967 te Leiden, wonende te dassenheim,

Tibor Rudolf
Sassenheim ,

geb. 23-2-1965 te Amsterdam, wonende te

Bijgevoegd
fotocopie pamflet.
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In de zaal was het voltallig bestuur aanwezig, bestaande uit:

Steward Mordaunt
'Beaux
Van Wijngaarden
Termi jn
Tibor Mudde

terwijl verder in zaal nog werd gezien:

[ Maathuis
JRené Tubbergen (man,vrouw en kind).
In totaal waren een 50-tal personen aanwezig.

Door Mudde werd iedereen welkom geheten en werden de
huishoudeli jke zaken besproken. Door hen werd geen politiek
toespraak gehouden.

Door Van Wijngaarden werd vooral over de kringen gesproken. Er
moesten meer kringen worden opgericht en de bestaande kringen
moesten worden uitgebreid. Beuax was de aangewezen persoon om
hierbij te helpen.
Als goed lopende kringen werden genoemd, De Bollenstreek, Den
Haag en̂ srnneun—"
Verdermoest 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 Beaux 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 Mordaunt 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
ons 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.



Vervolgens werd er gestemd over de volgende onderwerpen:

Contributieverhoging: Positief.

Samenwerking met Janmaat : Negatief.

Over dit laatste onderwerp werd door Kudde en Van Wijngaarden
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 CPB6 om tot samenwerking te komen. Bij
dit gesprek zou ook Realisten Nederland aanwezig geweest zijn.
CP86 voelde niet veel voor samenwerKing met de CD, omdat CP86 dan
zou moeten worden opgeheven en alle macht in handen kwam van
Janmaat.
Nu was aan Mudde gevraagd om de kwestie nog een keer in stemming
te brengen.
Het voorstel werd zodanig_gebracht dat geen van de aanwezigen
hiermee akkoord kon gaan.

Na afloop van de vergadering was er nog een gezellig samenzijn.
Door Van Wijngaarden werd aan enkele hem bekende jongeren
gevraagd om zij er bezwaar tegen hadden om op de 1 i j,nt- van de 2e.
kamer te staan. Jan Wiebjes en Constant Kusters gingen hiermee
akkoord.
Einde.-
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Vergadering vrijdag 14 augustus 1992,

Bij de vergadering waren de volgende mensen aanwezig.

De volgende mensen van het centraal bestuur waren aanwezig

1 .
2 P Mttrdaunt

Secretarie van de Centrumpartij

Het volgende is aldaar besproken:

'86, Tibor MUDDE

Zowel Mordaunt als Beaux hadden een speech gehouden
over de Centrumpartij '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. Mordaunt had
aangegeven dat het tijd werd dat er iets tegen buitenlanders werd
ondernomen. De centrumpartij '86 zou hiervoor zorgen, de
Centrumdemocraten niet.



Morda\U»t had ook aangegeven dat hij niet op de hoogte gebracht
wilde worden van harde akties.

Men had sinds het 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 Mordaunt cq Beaux 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, Tibor KUDDE vroeg
of de groep uit Nijmegen ook op 29 augustus 1992 naar de
IJzerbedevaart in België gaan. Men heeft besloten om in ieder
geval met de volgende mensen naar de IJzerbedevaart te gaan.

Tibor MUDDE 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 cel belanden volgens Tibor MUDDE
Men werd er op geattendeerd dat de politie in België niet zo
gecharmeerd is van IJzerbedevaart bezoekers die zich door kleding
en houding rechts extreem manifesteren.
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Plakken CP-86 stickers en verspreiding huis aan huis CP-86 folder.

Op 19-11-1992 werd in de wijk Malborgen te Arnhen door een aantal onbekend
gebleven jongeren huis-aan-huis verspreid bijgaande folder van de CP,86.

Bovendien werden het in het week-end van 21-22 noveaber 1992 in de
gesteente Arnhea aangehouden terzake artikel .8 APS (plakken op niet daarvoor
beetende plaatsen)]

1. constant! jn Adriaan Bastiaan
wonende te Arnhev,

. geboren te Renku», 12-12*1970

2. Lodewijk Verdinand E&BB&, geboren te Arnhem, 09-02-1972, wonende te
Arnhem,



INFORMATIE

Op vrijdagavond 8 januari vond
een CP'86-bijeenkomst plaats. Aanleiding vormde het voornemen van
de kring Nijmegen om zich te oriënteren op de CD.

Aanwezig waren van de kring Arnhem:
Van de kring Nijmegen 8 personen onder

wie en de drie broers
en van het partijbestuur Wim BKAUX en Stewart MORDAUNT.

De volgende kwesties kwamen aan de orde:

. De contacten met de CD waren slechts ter oriëntatie en niet om
lid te worden. De kring Nijmegen meende tevens dat het
folderen voor de CD mogelijk minder gevaarlijk was (partij
meer geaccepteerd). Deze plannen zijn nu van de baan.

Wat met bovenstaande te maken heeft, is het probleem waarmee
de kring Nijmegen worstelt namelijk bedreigingen van Turkse
zijde en buurtbewoners '" '

als gevolg
van stickeracties, gedragingenketc. Dit heeft ertoe geleid dat
enkele personen, de broers in ieder geval, traan-
gasbusjes en gaspistolen hebben' aangeschaft in Duitsland om
zichzelf te beschermen.

De partijbestuur-vertegenwoordigers toonde begrip en sprak met
kring Nijmegen af dat voorlopig alleen in steden rond Nijmegen
gefolderd wordt.

De "familie" heeft het plan opgevat om politieke
boodschappen via è^n piratenzender in Nijmegen de lucht in te
sturen. Of de kring Nijmegen zelf zoiets gaat opzetten of dat
in samenwerking doet met radio-amateurs wist bron niet exact.
Het is in ieder geval wel zo dat de (hulp) zender en de
omroepinstallatie op aparte locaties zullen worden opgesteld,
ter voorkoming van het volledig in beslag nemen van de
apparatuur (door de RCD).

BEAUX ging in principe akkoord, mits met genoemde uitzendingen
geen andere programma's worden gestoord of uit de lucht
gedrukt, omdat zo'n situatie de partij in diskrediet kan
brengen.

- 2 -
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Op 15 april is er in de omgeving van de Nieuvmarkt gefol-
derd door Willen BEAUX en

Het betreft hier een folder waarin opgeroepen werd zich
als lid bij de CP'86 aan te melden.
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OPERATIERAPPORT
ex.:

Aan

BVO

BVB

Dat. Par. Aan

BV

BVO

Dat.

.»

Ij-

Par.

/)/Aw

Operatie/Dossier t
BVD-nummer : "£> 1.0 «*/ o 1.6 o/ «̂  \r : 2 8 . 9 3

Datum :23 juni 1993
Aantal Inf . rapp . : —
Rapporteur :

Opm.BVB:

-U



Landelijke vergadering CP86 in Den Haag.

Voor de landelijke vergadering van 19 juni 1993 in Den Haag,
hadden alle leden een persoonlijke uitnodiging
gekregen.

Bij het begin van de vergadering waren
in totaal 70 personen aanwezig.

Zaal was versierd met CP-vlaggen en door Van Wijngaarden en
Kusters werden foto"s van de aanwezigen gemaakt.

Door Van Wijngaarden werd de eerste toespraak gehouden. De
komende verkiezingen zou het erop of eronder zijn. De CP werd
door iedereen geboycot, maar toch zat de partij duidelijk in de
lift. De laatste opiniepeilingen waren gunstig. Het werd tijd dat
de CP ook zijn gezicht eens liet zien op de t.v. Hij riep op om
de contributie op tijd te betalen, daar het geld dringend
noodzakelijk was. Op dit moment staken Beaux, Mordaunt en hijzelf
veel privé-geld in de partij.
Hij vroeg om applaus, omdat vanuit Zeeland f500,- in de kas was
gestort.
Zo vlak voor de verkiezingen had men de steun van iedereen nodig.
Hij riep de aanwezigen op, om zich voor de verkiezingen
beschikbaar te stellen. Bij onvoldoende ervaring kon men altijd
terugvallen op het bestuur.
70% van de Nederlanders is het niet eens met de grote toeloop van
buitenlanders naar Nederland. Er leeft onder de Nederlanders veel
meer nationalisme dan de politiek wil doen geloven.

Beaux riep op om zich de komende tijd volledig in te zetten voor
de partij. Hij was er van overtuigd dat de CP de CD zou
overschaduwen.
Door Beaux werd nogal afgegeven op de CD en op Janmaat. De CP
was van mening, in tegenstelling met uitspraken van Janmaat, dat
buitenlanders met een Nederlands paspoort, buitenlanders bleven.
Het grote gevaar zat hem in de toename van het aantal moslims in
Nederland.
Door Beaux werd aangegeven dat de CP tegen elke vorm van geweld
was, zoals brandstichting en het molesteren van buitenlanders.
Hiermee zou de goede zaak niet mee zijn gediend. Wel was hij bang



dat de Duitse toestanden naar Nederland zouden kunnen overwaaien,
als men bleef doorgaan met het boycotten van de rechtse partijen.

Tijdens de pauze werd iedereen in de gelegenheid gesteld om T-
shirts, folders, stickers en lectuur van de partij te kopen.

Tijdens de toespraak van Mordaunt, noemde hij Janmaat een
landverrader, omdat hij probeert door zich gematigd op te
stellen, een grotere aanhang te krijgen. Door zijn verleden is
hij echter juist op deze punten gemakkelijk aan te vallen.

Tijdens de toespraak van Mordaunt begonnen een 100-tal
demonstranten Nazi's Raus te roepen en stenen tegen de ramen te
gooien. Mordaunt ging echter onverstoorbaar verder.

4

Na de toespraken werden diverse vragen gesteld, die vooral
betrekking hadden op de mogelijke samenwerking tussen CP en CD.
Volgens Van Wijngaarden kon er van samenwerking absoluut geen
sprake zijn, omdat de CD alleen maar dacht aan eigen gewin en
niet voor de nationale zaak stond.

Doordat de vergaderruimte van de CP werd belegerd door een 100-
tal demonstranten, werd door de politie verhinderd dat CP-
aanhangers de vergaderruimte konden verlaten. Na ongeveer drie
kwartier mocht men via de achterkant in kleine groepjes
vertrekken. Dit leverde verder geen problemen op.
Einde.-.
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Betreft landelijke vergadering CP'fó op 19 juni 1993 in Den Haag.

Vergadering werd gehouden in een zaaltje boven het CS in Den
Haag. Aanvang 14.00 uur.
Aanwezig ongeveer 75 personen w.o.:

Beaux
Stuward Mordaunt
Van Wijngaarden
Martin Freling

R. Tubbergen
Geurts
(Constant Kus ter s
Lodewijk Faber
M. Bos

Tim Mudde met vriendin
Douwe Bos

•H

Maathuis

Door T. Mudde werd de vergadering geopend. Door hem werd de
dagindeling bekend gemaakt en een oproep tot samenwerking gedaan.

Door Van Wijngaarden werd ingegaan op de problemen rond het huren
van een zaal en de kosten die daaraan verbonden waren.
In verband met de verkiezingen in 1994 werd door hem een oproep
gedaan om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen .
De CP heeft nog steeds moeilijkheden om in de noordelijke
provincies de benodigde handtekeningen bij elkaar te krijgen.
Hij riep op om meer aktiviteiten voor de CP ontplooien en aan
contributie meer te betalen dan alleen het minimum bedrag.
Op dit moment betalen de drie CP gemeenteraadsleden meer dan 80%
van de kosten van de partij.
Van Wijngaarden maakte bekend dat door kring* Zeeland (aanwezig
met 8 man op de vergadering) f2500,- in de kas was gestort.
Rechts staat er op dit moment goed voor. Links werkt mee aan de



ondergang van Nederland. Per vreemdeling wordt f250.000 betaald
voor opvang. In totaal wordt hier 50 miljard aan besteed (!).
Door de partij wordt geweld niet goedgekeurd. Een langdurig
falend vreemdelingenbeleid is echter wel de oorzaak van geweld.

Na de pauze werd door Beaux een peptalk gehouden. Ook door hem
werd geweld afgekeurd.

Door Mordaunt werd aangehaald de hevige tegenstand van links die
rechts ondervindt. Verder ging hij in op het verbod van
demonstraties en bijeenkomsten van rechts. Het Nederlandse volk
is diep gezonken.
Tegen het eind van zijn toespraak werd duidelijk dat een 100-tal
demonstranten, die zich in de stationshal en daar buiten
bevonden, probeerden de CP-vergadering te verstoren.
Mordaunt trok zich hier echter niets van aan en ging door met
zijn toespraak.
Door de CD was voorgesteld om te komen tot een fusie, maar van de
mogelijke 10 kamerzetels, zou de CP er maar één mogen bezetten.
Dit was voor de CP onaanvaardbaar. Volgens Janmaat is iedereen
met een Nederlands paspoort ook gelijk Nederlander, maar de CP is
duidelijk een andere mening toegedaan.

Na afloop van de toespraken werden door enkele aanwezigen nog
vragen gesteld die voornamelijk gingen over de mogelijkheid tot
samenwerking tussen de CP en CD.

Tegen het einde van de vergadering ving agent nog een vaag en
onduidelijk bericht op over een aktie, waarvoor je je op kon
geven bij MUDDE. Men zou bij deze aktie auto's nodig hebben. Door
al het rumoer buiten de zaal was de belangstelling van de
aanwezigen vooral daar opgericht, zodat dit bericht
onvolledig en niet goed is doorgekomen.

Na afloop van de vergadering mocht op last van de politie niemand
de vergaderruimte verlaten. Enige tijd later kon men de zaal
onder politiebeleiding verlaten.
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Na uitnodiging «V^T het
juni 1993
vliet te Rotterdam.
Aanwezig zijn 40 a 50 persenen,
MHDMJNT, Stewart F. (21-1-1963),
BEMJX, WUle» J. (31-7-1930),

Martyn (14-9-1964),
Tibor (23-2-1965),

VAN -IUBEHGEN, Marinus (20-5-1967),

van CP'86

wie:

op zaterdag 26
in Charlois,

Die middag staat in het teken van de uitbouw van de kring Gtoot Rotterdam.
De vergadering woedt dit keer niet geopend door MGR3HUNT, zoals
gebruikelijk, naar door MUEDE, dia de van belang zijnde punten van die Middag
op een rij



Vervolgblad nr: l bij operatiarapport nr: 6935/6462
infonuitierapport nr:

Als belangrijkste zaken komen naar voren;
actief folderbeleid, één en ander in het licht van de

en deelraadsverkiezinojen in Nederland/Rotterdam
•Bekendmaking van personen die de CP-"kar* in Rotterdam zullen aoeten gaan

-het vergroten van het BMBfOTrighftlrtHqBvoel onder de
-het benaderen van sympathisanten dia in bet verleden een infopakket van de

CP toegestuurd hebben gekregen. (Actieve ledenNerving).

Na deze inleidende woorden neemt MORDAUNT het woord, die op ijrimnmrtn punten
ingaat en een gloedvol betoog houdt.
Zoals gebruikelijk loopt zijn betoog weer over van "fcuitenlanders-onvzlande-
lijkheid".
Naast de bekende clichés dat Nederland WOL is en dat de allochtonen moeten
verdwijnen gaat MORDAUNT in op meer wezenlijke zaken, zoals da organisatie
van een CPKSroot Rotterdam, waarmede Ifr̂ r̂̂ M wutilL Rijnmond.
Door MORDMJNT worden de heren VAN WIJNGAARDEN Wille» J. (18-2-1928) en
TERMIJN, Theodorus P. (10-11-1930) verontschuldigd, omdat zij op vakantie
zijn.
Duidelijk wordt dat de afwezigheid van TfefelJN wordt betreurd, omdat
hut hoofdbestuur van de CP, TERMIJN als voorzitter wil vervangen door
: 'uit Barendrecht.
Betrokkene lijkt fanatiek en laat duidelijk blijken acfater de beleidslijnen
van de CP te staan.
HLj heeft duidelijk een "bloed"-hekel aan buitenlanders, hetgeen niet onder
stoelen^of banken wordt gestoken en zegt er alles aan te willen doen om samen
fret raELPC, •Hkoot-Rotterdam" ook echt groot te maken.
Als ex-taxichauffeur denkt hij ook uit deze scène een groot aantal mensen te
kunnen recruteren.
MORDAUNT en BBAUK kijken zeer vergenoegd wanneer deze woorden worden uLtge-

Duidelijk wordt dat de voorzitter zal warden van de
'CP-Rotterdam en dat JPKHJUS secretaris worgt.
FRELDC doet in zijn relaas één en ander dunnetjes over en geeft te kennen
dat hij een plaats in de ijrmoriitninml ambieert en dat hij na de kcsmfln
verkiezingen in ieder geval de plaats van TERMIJN zal ixmemen.
De venfactatingen van de ninuo Rotterdamse bestuursleden zijn hoog gespannen,
gezien het feit dat uitgegaan wordt van meer dan één zetel.

Als probleem wordt gekenschetst dat de kiezers duideli jkk gemaakt dient te
worden dat de CP een heel andere partij is dan de CD.
Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te warden tussenbeide partijen

zal ds komende maanden zijn aandacht op "dB burgerij"
en ander meer inhoud te geven.
Hiervoor zijn nifltwo folders ontworpen en heeft men een partijprogramma



Vervolgblad nr: 2 bij operatdarapport nr: 6935/6462
inforaatierapport nr:

Na de zonar zal in grote getale gezolderd worden in geheel Nederland, doch
•et nana in de grote steden»
Gesproken wordt over "huis aan huis" verspreiding in Rotterdam, vooral in de

Nieuw sticheemttteriaal van de CP is in ruime mate voorhanden, hetgeen
uiteraard eveneens t»»**»™ is OM aandacht voor de partij te trekken.
Ook hierin wordt weer eens duidelijk dat de CP een zeer onvriendelijk
buitenlanders-beleid voert.

Er worden gegadigan gevraagd voor de foldecaotiviteiten.
Ben enkeling reageert spontaan, doch het overgrote deal blijkt toch moeite te
hebben om direct het "JA-woord" te geven.
Da nieuwelingen kijken kennelijk eerst de kat uit de boom alvorens toe te
happen, doch er is bij hen genoeg sympathie voor de partij aanwezig om zich
in de nabije toekomst fanatiek hiervoor te willen inzetten.
Cpmerkeli jk is dat een aantal aanwezigen zich die middag als CP-lid laat
inschrijven.
Tot slot van de vergadering wordt door medegedeeld dat men de
intentie hooft dat iedere week een ontmoeting plaats vindt van CP-ers.
Twee Xi'uejMi komen hiervoor in aanmerking, te weten de (Ierse) pub, The
Spring, gevestigd aan de Mauritsweg en een kroeg aan de Overschieseweg
te Rotterdam. (Café Halfweg).



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. laaaaer : 530
Dmtua : 24-9-1993
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

Betreft: Informele bijeenkomt CP'86, kring Rotteuaa».

Op donderdag 2 septeaber 1993, uasUeéks 20.00 uur, wordt in het gebouw
•Conoordia", Oostzeedijk 56 te Rotterdam, een CP'86 (kring Rotterdam)
vergadering (informeel) gehouden.

Deze vergaderingen worden iedere veertien dagen in het snookercaf Ó Oonoordia op
^VibVthWjavtud gehouden. Deze "openbare" vwgaderJuagan kunnen door een ieder
warden bijgewoond. Uiteraard zullen tegenstanders van de CP'86 worden verzocht
het gebouw te verlaten.

Aanwezig zijn 18 , te weten:

raEIJM3, Martyn (14-4-1964), (secretaris),

VAN HAM, Johmy (28-2-1966),

HOOGSTRA, Maroel, geboren op 6 juni 1966 te Den Haag,



Vervolgblad nr: l bij oparatierapport nr:
infbesatiarapport nr: 530

Tijdens de MjeenkoBst wordt gesproken over de kcscnda folderacties in de
RotterdaHse wijken. Dit net het oog op de Tmamin verkiezingen. De afdelinga-
hoofden (vooroalige blokhoofden) woeden opgeroepen bun leden te stimuleren OH
te fiolderen. Nog te produceren paaCLetten dienen in een buis aan buis actie
over de gehele stad te woeden verspreid. Tevens dienen zij een actiever
wervingsbeleid te voeren (nieuwe leden), net nana onder jongeren in de
probleemwijken.

Vervolgens worden de aanwezigen gepolst over de activiteiten en positie van
het huidige ijm^'iihii f»»1n1 lil TERMIJN, Theodorus P. (10-11-1930).

De aanwezigen zijn nagenoeg nllBSJtnl van Mening dat de positie van TERMIJN
onhoudbaar is geworden, nadat bekend is geworden dat betrokkene set
Filippijnse is getrouwd.

Voorts wordt bekend dat het afdelingshoofd is van da
afdeling Rotterdam-Zuid. Vervolgens volgt de installatie van het nieuwe
afdelingshoofd in Chpellfl aan den Ussel, te wetent
Tevens worden 2 assistenten, onder wie geïnstalleerd. De

van zijn andere assistent is thans nog niet bekend.

Nadat bekend is genaakt dat de volgende informele bijeenkcsst zal
plaatsvinden op 16 isfpt-ptnhRr 1993, wordt de avond osstreeks 23.00 uur
beëindigd.



Aan

BVO-
adm.

BVB

BV

BVO

Dat. Par. Aan Dat. l Par.

Dat»
Aantal Inf.rapp
Aantal Gorr.hL
Rapporteur
OntB.
Cntm. plaats
Volgende cntn.

600
22-10-1993

Betreft: CP'86 en Hou Kbntakt.
Ev. :

INFORMATIE:
Op donderdag 30 september 1993 vindt in het snookercentruB "Conoordia",
Oostzeedijk 56 te Rotterdam, een bijeenkomst plaats van de CP'86 (kring)

;terda».
zijn ca. 12 personen, onder wie:

LEQITVAAR, Peter (22-7-1966),
MHDAlirr, Stewart F. (21-1-1963),
TOBEHGEN, Marinus (20-5-1967),
VAN HAM, Johrmy (28-2-1966),

HAGERAATS, Remi A. (30-1-1966).

Die avond wordt bron benaderd door VAN HAM die mededeelt, dat de orgari
voor het verkrijgen van een r*y'jm>'iH**1iy*!> opleiding in de Ardennen (België)
rond is.
Het doorgaan hangt nu nog af van de animo voor deze opleiding.
VAN HAM en TOEZING, Martyn (14-9-1964) zijn voornenens om nog voor het einde
van dit jaar in de Ardennen de opleiding te houden.
Gesproken wordt over een 3 a 4 daags verblijf in een "bunketpark", waar
vanuit vaker dit soort trainingen danwel "overlevingstochten" worden
georganiseerd.

UUit
T^P*

Uit handen van VAN HAM krijgt bron een inschrijffc
OVNS Weerbaarheids Spoxtgroep).

ulier van het "WESP".



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr: 6935
^ M ' i i » t* nT5

Naast dit feit wordt die avond duidelijk dat VAN HMf zich voor de CP'86
kandidaat zal stellen in de deelgemeente Rotterdam Noord.

Ook wordt geregeld dat de aanwezigen op 6-10-1993 zullen folderen in het Oude
Noorden voor CP'86.
Naast het bekende GP'86-panflet zal nier en daar ook een sticker van de OVNS
"achtergelaten11 worden.
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ex.:

Operat le/Doss Ier:
BVD-nummer :
Agenda- nummer :41.93GA
Datum :26 oktober 93
Aanta l Inf. rapp. :1
Rapporteur

Oom. BVB:



Betreft Arnhem-tref f en op zaterdag 16 oktober 1993.

In totaal
kwamen er tussen de 60 en 80 personen opdagen, wo.:

Chr. BEUHER (Arnhem)

#. WEESHIJK
/Steward HORDAUHT
Tlbor WWE

John v. d. CAHPFÓRT (Nijmegen)
Ubm HIEBJES
Hart In v. d. GRIHT

Elte HOHAM .
Douwe v. d. BOS met 2 man
Martljn FRELIHG
J a 4 personen uit Yllssingen/Hiddelburg
Rene TUBBERGEH

Nadat bijna Iedereen gearriveerd was en na fouillering door de politie,
stelde KUSTERS voor om per trein naar het Streetcafé In Arnhem te
vertrekken. KUSTERS kende verder de eigenaar niet, maar hij vond het een
ruig café, waar Je verder probleemloos kon verblijven.
Direct na aankomst werd Elte wOHAN aangehouden na het brengen van de
Hitlergroet. Later op de avond werd ' aangehouden na het gooien
van een bier f les naar een politieauto evenals MO*t)AUHT en tffJDDE, omdat zij
zich verdedigden, nadat zij werden aangevallen door twee buitenlanders.

Door van kring Zeeland werd gesteld dat AMS-leden



verantwoordelijk neren voor de kladakties o.a. op het Joods kerkhof In
Zeelend. De CP-kring ondervond veel lest van deze aktles.

Door kring Zeeland werd opgeroepen om op 20 november 1993 naar Zeeland te
komen i.v.m. een soortgelijke bijeenkomst als 1n Arnhem. Plaats en tijdstip
zullen nog worden bekendgemaakt. Vanuit Arnhem gaan In leder geval enige
leden hier naar toe.

Tijdens het Arnhem-tref f en werden folders uitgedeeld om donateur te worden
van de HSDAP/AO.

De avond werd verder 1n gepaste dronkenschap doorgebracht, waarbij zich
praktisch geen incidenten meer hebben voorgedaan. Kond 22.00 uur Is
Iedereen weer huiswaarts vertrokken.



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Bar. If̂ fpair- • 0462

Datum : 5-11-1993
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

Betreft: CP'86 (Kring Rotterdam) bijeenkomst.

Op donderdag 28 oktober 1993, omstreeks 20.00 uur, wordt in gebouw Ooncordia,
Oostzeedijk 56 te Rotterdam, de tweewekelijkse CP 86 (kring Rotterdam) -
bijeenkomst gehouden.

Omstreeks 20.00 uur wordt de avond geopend.

Aanwezig zijn:

. Raad A. (30-1-1966),
HAM, Johrmy (28-2-1966),

Marcel, (6-6-1966), in gezelschap van zijn
Hans NiHem, geboren 18-3-1963,

DÊ QBR, M. (Marcö),
en rechterhand van MORDAUNT, Stewart F. (21-1-1963).

Tijdens de bijeenkomst woxdt een aantal ideologische CP'86-stellingen
besproken, waarover later op de avond in kleine groepjes verder wordt gedis-
cussieerd.



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
ipf«r"»*"1 arfffrart~ nr: 0462

Tevens wordt aangekondigd dat op woensdag 3 novesber 1993 in Rotterdam Moord
zal worden gefolderd. De folderactie zal o.a. uitgevoerd worden door

VAN HAM en HZifSBRMDS. Tevens zal in de gemeente Ridderkerk worden
gefolderd. Br zijn thans slechts een paar duizend folders voorradig, wede
o«dat een nieuwe zending panfletten tijdens bet transport van de Duitse
drukkerij naar Nederland, door de Nederlandse autoriteiten is onderschept.

is aangesteld als "leider/organisator" van een op te richten orde-
dienst. Deze ordedienst zal in de toekonst interne onderzoeken verrichten
naar CP-leden en zorgdragen voor de beveiliging van CP-inforBatie. Tevens zal
deze ordedienst de bijeenkomsten van de CP beveiligen tegen "linkse en/of
verdachte11 bezoekers.

Tenslotte wordt bekend dat een Ocspact Disk in de naak is, waarop "GP*-
liederen ten gehore worden gebracht. De verwachting is dat deze CD binn
aantal weken in Rotterdam verkrijgbaar zal zijn.

De bijeenkomst wordt omstreeks 23.00 uur beëindigd.



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. : 0462
: 12-11-1993

Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

Betreft: O"86 (Kring Rotterdam) bijeenkomst.

Op donderdag 14 oktober 1993, omstreeks 20.00 uur, wordt in
Oostzeedijk 56 te Rotterdam, de tweewekelijkse CP'86 (kring
bijeenkomst gehouden.

Ben veertigtal personen woont de bijeenkomst bij, onder wie:

OonooroUa,
)

Martyn (14-9-1964),

HAGttZAATS, Rami A. (3O-1-1966),
VAN «AM, Jofanny (28-2-1966),
HOQ«RRA, Maroel (6-6-1966),

MORDRlftfr, Stewart F. (21-1-1963),



Vervolgblad nr: l bij operatiarapport nr:
informatieraort nr: 0462

Voorts stelt FRKLDJG voor op zaterdag 23 oktober een demonstratie te
liseren tegen een antifa-demcnstratie van de JIR. Afgesproken wordt dat

een en ander zal < uxyuri aorcn»

Afkeurend wordt gesproken over de kladactie van "een stelletje idioten" in de
Rotterdamse Tarweuijk. Hat aanbrengen van racistische leuzen is negatieve
publiciteit voor de partij. Door een nog op te richten ordadienst (Actie
Comité Veiligheid ACV) zal onderzocht worden of de daders binnen de gelederen
van de partij gezocht moeten warden. De aangebrachte symbolen en leuzen als
zodanig worden echter niet afgekeurd. Maar het KiiiiqliflKli»ir hecht toch meer
waarde aan uitsluitend positieve publiciteit.
In het kader van de VlndnctieB wordt de naam van ene

Tot slot wordt voorgesteld om activiteiten te ontwikkelen tegen het project
om criminele Antilliaanse jongeren als bewaldngs/beweiligingBdienst in te
zetten bij het houden van toezicht in het winkelcentrum in Hoogvliet
(Rotterdam). Tegen het project wordt geageerd, omdat op deze wijze aan
criminele jongeren duidelijk wordt gemaakt dat misdaad kennelijk loont,
terwijl niet-criainele (blanke) Nederlandse jongeren werkloos blijven. Met
name door HDOG8IRA wordt aangegeven dat hij met zijn KKK-ers "ze wel eens <
lesje zal leren". HOOGSTRA laat tevens blijken al enige slechte ervaringen
met deze jongeren te hebben gehad.

De bijeenkomst wordt omstreeks 23.00 uur
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Dat» : 07-01-1994
Aantal Inf.rapp : -
Aantal Ooxr.bl : -
Rapporteur :
Ontm. datum :
Ontm. plaats :
Volgende ontm. :

AGENDA MR.:

r r. i •' r / "> o
. . / ! ! • - . . / f- \J

Op 2 (jpnpinhBr 1993 vindt wederom de tweewekelijkse bijeenkomst plaats van
Rotterdamse CP'86-leden/synpathisanten in café de Spring te Rotterdam.
Die avond zijn o.a. aanwezig:
HRELItM, Martyn (14-9-1964),

!, Remi A. (30-1-1966),
Johny (28-2-1966),

, Marinus (20-5-1967),

, Peter (22-7-1966) en
, Marcel (6-6-1966).

Totaal zijn circa 30 personen aanwezig onder wie
nieuwelingen.



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Haam- : 0462
Datu» : 07-01-1994
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkosatig van:

Betreft: GP'86.

Op donderdag 18
Hauritswag 37 te

1993,
, de

2O.OO uur, wordt in café "The Spring*,
CP'86 (kring Rotterdam)

Aanwezig zijn:

JKELJHS, Martyn (14-9-1964),
HAQRAATO, Raad. A. (30-1-1966),
VAN HAM, Johnny (28-2-1966),
HOOGSIRA, Marcel (6-6-1966),

XDCRBBEVEL, Hans W. (18-3-1963),

JNT, Stewart P. (21-1-1963),
DE BOHR, Maroo uit Rijswijk

, Marinus (20-5-1967), in gezelschap van drie ongeveer 30-jarige

4 oud om-leden uit de ongering van Den Haag i

In tegenstelling tot voorgaande td jeenkoasten wordt deze Mal uit veiligheids-
overwegingen, besloten de bijeenkoast niet in gebouw Ooncordia (Oostzeedijk
56 te Rotterdam) te houden, «aar in de Ierse pub.



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nuonar : 0462
Datum : 07-01-1994
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkcnstig van:

Betreft: CP'86.

Gp donderdag 16 A*™»IW 1993, cnstreeks 20.00 uur, wordt in café "The Spring",
Kauritsueg 37 te Rotterdam, de tweewekelijkse CP'86 (kring Rotterdan)
bijeenloost gehouden.

Aanwezig zijn:

DE QQER, Maroo uit Rijswijk, voorlopig Ie kandidaat
in Rijswijk,

FREÜtyS, Martyn (14-9-1964),

JSl •aadsverkiezingen

VAN HAM,Kjohnny (28-2-1966),
MUDDfiS Tibor (23-2-1965), in
HOOGÖteA, Marcel (6-6-1966),
Spijkenisse n.g.o. en

2lschap van één van zijn aanhangers n.g.o.,
gezelschap van een onbekende jongen uit

Later die de avond wonen ook:
Rooi A. (30-1-1966),

de bijeenkcnst bij.

Doordat zij op weg naar de bijeenkomst door de politie zijn aangehouden wegens
het plakken van een CP'86 sticker op een lantaarnpaal, kunnen zij niet eerder
op de bijeenkomst aanwezig zijn.

igeMUDDE zegt de afgelopen periode veel werk te hebben verricht om de
schade van de politie-inval te herstellen. Hst cxjBputersystee» is geheel
verstoord. Door de inval is tevens zijn relatie net verstoord.



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
infonnatierapport nr: 0462

HOOGSERA laat via MUEOE weten zijn "eigen" CP pamflet te hebben laten
drukken. Tevens heeft hij "posters" laten vervaardigen, die nog niet ter
beschikking kunnen worden gesteld.

en FR^JNS besluiten een gezamenlijke training te
organiseren, voorafgaande aan een p**'*-̂  1 1 +**~\H «HU* training in de
Ardennen. Deze training wordt gezamenlijk georganiseerd door GPMK», JBIS
(CVNS) en de

Op zaterdag 18 fVwnfrier 1993, onstreeks 11.00 uur, zal voor de CP-leden de
tweede en voor de KKK, ANS en OVMB de Ie training plaatsvinden in het park
gelegen achter de Kerk van de Jehovagetuigen, Venkeiweg 40 te Hoogvliet.

Besloten wordt het drie jaar geleden door VMf HAM -in opdracht van ERHJMG-
opgerichte WESP (Weerstands Sportgruppe) nieuw leven in te blazen

Het vinden van ondertekenaars voor de kandidatenlijsten in de verschillende
(deel)geweenten verloopt nr*vi Taant. In de Meeste (deel)geneenten kunnen niet
de benodigde 10 kandidatuur ondersteunende handtekeningen worden verkregen.

De bijeenkomst wordt omstreeks 23.30 uur beéirrtiqrt.
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Op 10 Januari 1994 zijn 15 leden van de kring Arnhem naar liet gemeentehuis
gemest voor het zetten van hm handtekeningen l.v.m. de
gemeenteraadsvark1ezIngen.



Centrumpartij '86

6803 BB
Tel. 8085-217539

Arnhem, 20 December 1993.

Partijgenoot,

Na vier jaar lang bezig te zijn geveest met de opbouvwerkzaamheden van de C.P. '86 kr:
Arnhem is het dan eindelijk zover, de krachtmeting, en onze beproeving, de gemeente-
raadsverkiezingen staan voor de deur woensdag 2 maart 1994.

Op dinsdagmorgen 11 januari om 12:00 uur, moeten de schriftelijke verklaringen van d<
kiezers (de ondersteunings verklaringen) worden overgelegd dat zij de kanidatenlijst
ondersteunen.

Mocht U ondanks alles toch niet kunnen op deze datum laat dit dan zo snel als mogeli.
weten, bel hiervoor even naar het Arnhemse partijsecretariaat, zie bovenstaand telef*
nummer.

Vergeet niet U legitimatiebewijs paspoort en/of rijbewijs mee te nemen, en wees op t

Na afloop gaan we nog even gezellig een bakje koffie drinken met z'n allen.

Met Nationalistische groet,

IC.A.B. Kusters
Secretaris



CENTRUMPARTIJ' 86
EIGEN VOLK EERST

Centrumpartij '86 zet zich in voor de belangen en rechten van de Nederlanders:
-het sociale herstel van Nederland, goede sodaJe voorzieningen voor jongen

oud, bejaard of gehandcapt
- geen bezuinigingen op uitkeringen maar banen voor wortdozon
- Nederlandse banen en woningen voor Nederlanders, eigen geld voor eigen

volk
- het remigratieproces op gang brengen voor ate legato en criminele vreem

Ctetngen
- een totale asiel- en immigratie stop
— harde aanpak crkninaBtett en drugscriminatteit

Centrumpartij '86

Afzender

Naam:__

Adres: __

Plaats: _

Tel.:

( ) ft wü geen info maar stem
zeker op Centrumpartij *86

( ) ik wR gaarne informatie
over Centrumparty "86

( ) fcwil Hd worden van de
Centrumpartij "86

Centrumpartij *&&
Postbus 4053
6803 EB Arnhem



Centrumpartij

Ook in Arnhem zet de Centrumpartij B6 zich in voor de Arnhemse burger dus:
— geen ntouwo ostolcont'ft
— meer gekf voor de gafneentspoMie Arnhem

ehjJHng van koffieshops, dteovoriast veroorzaken fci een wijk

harde aanpak criminaltsit, de Arnhemse burger moet zich weer veHg voeten
op straat en in zVi woning, moor wfkogonton in probleem wtjkon
Arnhemse woningen voor Arnhemse woning zoekenden

CentrumparttJ B6, niet te verwarren met Janmaat z"n C. D.

STEMKAART/OPINIEPEIUNG
Ja NBB

Bent U van mening dat er teveel vreemdelngen in Nederland zijn? ( ) ( )
Bent U voor een totale immigratie- en asietstop? ( ) ( )
Moeten schijnasieteoekers, criminele- en Wegate vremdefingen
uitgewezen worden naar het land van herkomst? ( ) ( )
Bent U tegen stemrecht voor vreemdelngen? ( ) ( )
Bent U er voor dat met aids besmette vreemdeHngen de toegang tot
Nederland ontzegd wordt? ( ) ( )
Nederlanders moeten voorrang krijgen bij het zoeken van werk en
woning, bent U voor het afschaffen van positieve dfecrirrinatte? ( ) ( )
Bent U voor harde aanpak drugsmisdaad en crimkiaMeN? ( ) ( )

EIGEN VOLK EERST



DBl

Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. : 6935
Data» : 21-01-1994
Evaluatie;
Bijlagen :

Afkomstig van:

Op donderdag 13 januari 1994 vindt
de CP'86 in café The Sering te
Aanwezig zijn o.a.:
'•«AN HAM, Johtny (28-2-1966),
KRBXJ11B, Nartyn (14-9-1964),
UENIVAAR, peter (22-7-1966),
4/Mi TUBESGEN, Markus (20-5-1967),

ds «ekeli jkse bi jeenkonst plaats van

HOOGSTRA, Meuroel (6-6-1966),

DE BOER, Mark V. (27-7-1956)

De avond staat in het teken van de
Op diverse plaatsen ondervinden da CP'ers problemen net de behandeling van da
administratieve bescheiden.
Er is een aantal (deelraad) kiesbureaus, waaronder in Overschie, Charlois,
en Centrum Noord, alsmede in de gemeente qpijkenisse, die het de CP extra
moeilijk hebben genaakt door het geven van vetJueeiüe voorlichting en het niet
meegeven van de juiste papieren.
Da CP heeft de indruk dat «noAHTHg da politiek en de democratische rechtsgang
met voeten worden getreden



Vervolgblad nr: l bij
infc

ierapport nr:
tierapport nr: 6935

Uiteindelijk wordt besloten de afhandeling m.b.t. de (deelraads) verkiezingen
centraal door de CP te regelen.

FRHJNS lanceert het idee dat, als er te weinig ondBrtekenaars voor de
crriersteuningsverklaring zijn, er altijd nog een beroep gedaan kan worden op
de " junken" van Rotterdam*
Deze groep doet voor "een geeltje" een hele hoop.
VMI HAM en HMERAAT8, Remi A. (30-1-1966), dia vanuit hun "verleden"
contacten hebben onderhouden met deze "junks", krijgen (indien nodig) de
opdracht om hun maatjes van vroeger te "kopen" voor het plaatsen van
handtekeningen!.

Op dinsdag 18 januari 1994 Meldt dat de CP set de
"handtekerdngeninzaneling" en inschrijving rond is en dat voor het overgrote
deel de doelen zijn gehaald, zonder dat gebruik behoefide te worden genaakt
van de diensten van de Rotterdamse "junks*.

. voor wat betreft het aantal handtekeningen (ondersteunings-
verklaringen) het voor de onderstaande (deel) raden is gelukt:
Gemeenteraad Rotterdam
Deelraad Moord
Deelraad Charlois

Pr. Alexander
Kralingen/Crooswi jk
Delfshaven
Hoogvliet

Gemeenteraad Barende udiL

Ten aanzien van een aantal deelraden zou zelfs over meer dan tien handteke-
ningen beschikt worden, waarbij wordt verklaard dat, indien er één handteke-
ning wordt afgekeurd, er nog geen problemen voor de CP zijn.
Voor de deelraden waar men op voorhand niet meer dan 10 handtekeningen heeft
ingeleverd, is men ook niet zo zorgelijk, omdat er nog 3 dagen de tijd is
voor het inleveren van nieuwe handtekeningen.
Geen zorgen dus voor de CP,
Tevens wórdt opgemerkt dat er onder veel CP-ers een juichstemming is, dat ze
het tot nu toe toch maar weer voor elkaar hebben gekregen.

Donderdag 20 januari zal hier verder over worden gesproken en zal
een klein feestje worden gevierd!.



Aan Dat. PEUT. Aan Dat. Par. : 0462
: 21-1-1994

Bvaluatia:
Bijlagen : l

AfkoMtig van:

CP'86 «n actlvLbai



VfervolgËlad nr: l bij gperaHereHPort nri
rt nr: 0462

de gebruikelijke bijeenkomst dn café The Sering. In The &fe>ring zijn
intiddels 30/40 andere ledten/syopathisanten aanwezig onder wie:
HDOGBIHk, MarOBl (6-6-1966),

Karin» (20-5-1967),
A. (30-1-1966),



VervolqMnri nr: 2 bij nr:
inforaiiHatanjmt nr: 0462

De "top" van de CP'86, Kring
pmhlfwn bL j de boeg- en

f heeft, n.a.v. de l
voor de

ils

van de politie te brengen.



Vervo1.qM.ad nr: 3 bij cperatierapport nr:
infiaeaetierapport nr: 0462

Voor Rotterdae en ojogevlng aal in da volgende plaat-mm narden
ClB ^^BdQjB^S^ulCMBn ^^OOB^ CB0aVOflKlCfl97^B^Bl̂ t̂ QlBBMJCV«HB îBflKlDIC*BaMf^LM
Mat iTnfrrrtfc'l'i i ij tot de kandidaten uocdt aangegeven dat er nog
flink kan wocdan geachoven. Gelet op de |»TMeamn die een ondervindt op de
secretariaten en dB probkLeaen ast het verkrijgen van ondersteunijngBvarkla~
ringen gaven aanleiding te verondaretellen dat bet niet in al dasae
daadwerkelijk tot een daelnaee aal leiden.





Aan Dat. Bar. Aan Dat. Par. : 0462
Datua : 4-2-1994
Evaluatie;
Bijlagen :

Afkoaatig van:

CP'86.

q? donderdag 20 januari 1994 vindt in cafié The spring de wekelijkse
plaats. Aanwezig zijn ongeveer 40 leden/syapathisanten. Moor wat betreft de
aanwezige personen kan gesteld woeden dat een groot aantal voorkoat op de
kandidaten- en/o/ onderstxuningslijsten van CP*86.

De kandidaten voor de ijfairmiln- en deelraden worden verzocht zoveel
beleidsnota's van die ijaiii'iih'i en/of deelraad te verzaaelen, zodat
ten kan kcaen.



Aan Dat. Eter. Aan Dat. Bar. Hamat: : O462
Datun : 11-2-1994
Bnlustijss
Bijlagen t

AfkoBMtig van:



VervoLcpLad nr: l bij opeeatiarappart nr:
ixiCaaatiiaracparb nr: 0462

Latet«cp de avond vindt in cafié The Spring wedarat da wekelljkae onteoeting
van CMQfi-Ieden plaats.
Aanwezig zijn:

DB Bdfc, Maroo (27-6-1967),
l, Marinu» (20-5-1967),

, Rad. A. (30-1-1966),

VAM HMWfcbnny (28-2-1966),
Martyn (14-9-1964),



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr:
in&antierappart nr: 0462

Tijdens de bijeenkomst krijgen de lijsttrekken de opdracht see zich zoveel
nogelijk te holriinBmn in de probLematiek van de (deel) gremntito waarvoor zij
kandidaat zijn. Daartoe dienen eerst zoveel Hogelijk beleidanota's qpjrtiMi
en doorgelezen te worden. FRELINS Merkt hierover op dat hij de beleidsnota
voor Openbare Orde en Veiligheid op bet stadbuis in Rotterdam niet krijgt.
Tevens wordt gesproken over de obstructie die de partij ondervindt sfat het
plakken van affiches voor de verkiezingen.

Overigens zijn er problaaen abt de lokale verkioaiiujajLauji aaein 's van de
tij.
Door diverse dag-, week- en buis aan huis bladen wordt hierom gevraagd,
de partij kan niet aan die vraag voldoen vanwege het fieit dat er vooralsnog

's zijn. Er zijn ook pmhlrscn net de drukkerij, diegeen lokale prograssfl'i
eerst geld wil zien.



Aan Dat. Par. Aan Dat. Bar. NtBnar : 6935
Datut : 18-02-1994
Evaluatie!
Bijlagen :

•

AfkoBstig van:

Cp donderdag 27 januari IStft vindt wederca de wekelijkse CP'86 bijeenkowt
plaats in café The Spring M4) Rotterdam.

> Aanwezig zijn o.a.: , *

, Peter (22-7-19€6),
TUBBRGBI, Harinus (20-5-1967)'

PREUÜ5, Martyn (14-9-1964)
MORDMKT, Stewart P.
MUCOG, Tibor (23-2-1965

HW3RAATS, Rand A. (30-1-19664,
VAN HAM, Johnny (28-2-1966),
HOOGffIRA, Maroel (6-6-1966),

KOCRajGEVEL, Hans W. (18-3-19^3)
DE BOER, Maroo (27-6-1967),



Aan Dat. Par. Aan Dat. Bar. Nuavar : 0462
Datua : 25-2-1994
Evaluatie;
Bijlagen :

AfkoBBticf van:

Op donderdagavond 3 februari 1994 vindt uederaa in café The SPRING de
bijeerihoBBt van CP'86 plaats.

. fcijn:
1) PRELÖC, Martyn (14-9-1964),
2) TUBEROBT, Marlia» (20-5-1967),
3)
4)
5)
6)
7) DB BOER, Maroo (27-6-1966),
8)
9) .
10)
11)
12)
13) HOOGSÏRA, Marcel (6-6-1966),
14)

15)} VAN HAM, Johmy (28-2-1966),
16)1

18)
19)
20>

21 J» HAORAATS,
22 jk
23)5
24)1
25L
26)
27)'

Raad A. (30-1-1966),



Vervolgblad nr: l bij operatiet'a|jport nr:
inföcMttieraooort nr: 0462

Uiternate verbolgen is de vergadering over bet feit dat in een plaatselijk
weekblad (DE SIER) in de deelgemeente Kralingen/Crooswijk wedsrca de partij
en net name VAN HMf een gevoelige puhlidt-eitsslntj krijgt uitgedeeld.
Ben kopie van dit schrijven is bijgevoegd.

Door vooraanstaande leden, onder wie VAN HAM en TOBBCBT, is gestesd OM dit
blad, lees de redacteur, bard aan te pakken. Bchter door HOOQSTR&, en
ERELINS is tegengestesd. volgens is de uitleg van VREEJN8
aamaaalijk. Hij wil nog enige tijd, zij het figuurlijk, de klappen krijgen
on, zoals het er nu uitziet na de verkiezingen keihard toe te slaan.
Uiteraard is dit afhankelijk van de verkiezingsuitslag.
Van HAM zal een advocaat benaderen voor het juridische aspect.



IOC JAAROANO MM. 4 Oft-AOC 3O.OOO F.X.

4OM 301» AA HorranOAM TCUtrooN

Onverdeeld werken aan rechten en plichten: PvdA, vertrouwd in Kralingen-Crooswijk

Fascisme Onderzoekskollektief (FOK) brengt extreem-rechts in Kralingen-Crooswijk in kaart:

'Lijsttrekker CP'86 drijfveer
achter bom op Turks theehuis'
Lijsttrekker van de Centrumpartij '86 voor de deelraads-
verkiezingen in Kralingen-Crooswijk op 2 maart Johnny
van Ham is in augustus 1986 betrokken geweest bij de Sy»np«tlib«irte»
homaanslag op een Turks theehuis in Schiedam. Voor die
aanslag, opgeëist door het 'Schiedams Jongeren Front',
is Van Kam indertijd tot jarenlange gevangenisstraf ver-
oordeeld.
Dal meldt hel l'aKnmc
Onderiaeksknlleklitr
irOKI ia een pcnherichl
\'an llam C') mu lever».
M<leens rijn door hel FriK
in kaart gehrarhle kfvertt-
li«ip. hepin jarea

zingen liet heen er overi- Van Ham heen wel een nv
gem ont gnpwnea of de lenlieverktaring getekend
CMU de deadlmc KIU ha- indendedgemtentelcka.

'• arnp m de Ardennen hth-
fc-n deelftemwntn. is hit

•..MI M 'mierren l-'rrmt Nr-
tk-rlarid fn Mtoimalia lid
> :..i hn OKilhiHikcliilL Vet-
hnrn! \jn Nattnnaal-.Siicia-
Iku-ii (ONS) Inem /ui
tiii róh m l'ltfr» *thuMi|E

n gtnuuki aan tHeea-

(hcrschrcdcn
Mcl n «nor hel eerM in tlr
ecichiedenis \an de wijk-

deelraad Kralmfen en
ideelriad Kriltngen-

.ooSHiik dat een ex-
ncem-recnlse partij mee-
ikiei aan dcelraadsverkie-

ten. Van de «en henndigde
ondersleimingshandteker
ningen waren er woensdag
IV.ówari sfcrhu achl hin-
nen M» de weretaric liet
ecciorlooMe uilslel tol vrij-
dag 21 januari I51W urn
«erd hijru overschieden:
de laaliie haniltekening
netd 'i miduaes nm hall
drie geplaalM

Vereiste
p« trigem ii Vnn l lam. die
in de 7e*lienhavensiraat
unonl. een rijstraal > an de
tlergsingel. tevens lijst-
trekker in de deelraad
Noord en kandidaat voor
de Roiterdamse gemeente-
raad De kans lijkt derhalve
klein dal hij daadwerkelijk
in Kraliagen-Cror-swijk
wordt geïnstalleerd indien
fP t* een zetel behaall.

De tweede kandUaMoD de
Crit-lij* !• nw. CC.
Leealviar-vaa dtr Slel
(2J).deeehtgtMrievaiidc
CP'K-Kjsmetter i» Ba-
readreeltf P. Leoih-aar. De
derde kandidaat b P. fan
(631 VM dl Nieuwe Crooa-
wijksevMg,

Iî lnKra*Waa,
j uil Croorwijk. Hel

ziln Mwnaers van de
Eaouud Jacabsslraat.
Wandcloordslraal, Nieuwe
Crooswijkseweg en Kerk-
baflaan (CrooswUr). Om-
zeedijk. Chris lïenneker-
•laaa. Vradenoordtaaa
(Kralmgea). Walermeler-
pad en Keerkleppad
(DWL-De Esch). Opval-

Karel Doormanstraat 37404148192

Italiaanse maaltijden thuisbezorgd.

4129670
ALLE PASTA'S » PIZZA'S 1 2.50

B'i bosteMng van S pHia'iliasI» s of meer
m één adres een Hei rode hiHHn 0.75 Mf gram!

Buizengat levensgevaarlijk

4h *t Riti Bfiti*m< (liitbbove*) n HorlfHr Klap , , ,
7j«J teetKUfmatttfi \nar kinderen h viifjatr l^Wzfn er «W nat me itUr* In hel
~ ' iTfrfmaini „rTrainrtern W r^e»»«/toawit. "••»»•*«. ..CimnrNirin»

tngrnotrte "/l Mfal «wr. rfentrr. «̂ . ..*«/ h AeY few» .vu 'a tlmJJan
H <KJH/' '' Dal iwmrn <tij ilrchn iwi *rirrr mdmcMn». trmmnkn «d» KralhigHi.
dar Ita' Ummltari ««fee* it/ Mi nwvr Pon: IL WoWring

EETCAFl

lend genneg is er vrijwel
niemand uil Kralragen-
Westhij.
ItatFOKhKlilh-kamiM.-
a-nlijslen v-w Centrumde-
mocraten en CcnuumnartiJ
•K «h hel hek tand ven*,
meld m geanalyseerd. IV
organisatie zegt „me-
schrokken U zijn VM hel
aantal mensen hij heide
partijen mei een nu*- rnfnf
gewelddadige achler-

VertrimwelinR
Van t lam «t «en vertrmrwe-
ling van M. FreKng. die als
liisllrekker rungeerl «iw
dr RnUerdamv eemcente-
raad. Samen hrbnen tu in-
dertijd hel ONS nnterieM.

Lijütvcrltimlinf!
CKciivcn^ hchhen rifh.

Kralinccn ttihUMfif'

De Sier Mart de» w»»* wel
em wric hMnritrhr mha.
hm en mecdmts uk Knlin-
•en in hel kadei van een
Eeuw AaneiMie do.» Rt<i-
lerdam. «elk jubileum «p
2* lêrroari l «S »«r* rr
vwrd-

cw Paclii.
SGI'/Cil'V.-RIM en llnw-
d«rschapsp«'1ij vnnr de
verkiezingea aancenield.
Tartii van de Arbeid en
Groen Links hehjhen even-
als in 1991 een lijslverbin-

leh.

Win 'n
Migrant fles rndr

•. l»e Ster-('ulm.tir *rr
Initl een |>vurliltei'
Maminifli .•hferllln
imk Meilw — n nivll
llrehlit de Kw vin uu-
mullijd hij ccn > jn *

Ut«a«» hii Ik Slei in Ie
k'̂ errn «t u ding! mer

dia. Ailmiialilril.
Slrecllile. Mmieltnait.
l)e Uiik.Kraniatelli.lV
Scheepjes IV; luw. 'l

\k itl ll<»tMg<Mi
^ di*ch atn de Maex vn
: stuur de Km iuar' Ster
Cldinir. Pnjlhm 4li:>.

• J006 AA Rnneiilani
: Sluilingülermiin don-
! derdM) rehnnii I99J
' Ue winnaar nordl m üe
' Ster vaa It lehroari ne-

r WAARDEBON - LET OP!
l alleen Rcldifr op dli
|SUPER-R1BLAPPF.N

l

' De gehele week
i botcrinahr
PAARDEHAAS-

lBIEFSTUK2JOi
IN1JEVWI.

l fcbrtiari

l'1
(ii

6.98

STflD LflND
MAKELAARS «
010-452.66.66 Hl

Vredehofweg 7O Rotlenlam-Kralliigen fSj^

OOK Al Hf.l r

CONOORDIA
oojrzeeDMK as KomnoftH TEL- on-fn «o m

D A G S C H O T E L S

zonls Spare Ribt 10,-
SNOOKER

10,- per mr

LPOOLBIUART
2,- per spel



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. NUHMST * 0462
Datum : 25-2-1994
Evaluatie*
Bijlagen :

AfktMstig van:

Rechts, OP'86.

, Tijdens de wekelijkse bijeenkomt op 10 februari 1994 in café The fipring zijn
o.a. aanwezig:

\ FREftNS, Harten (14-9-1964),
l, Johrny (28-2-1966),

L, Haroel (6-6-1966),
l, Reoy A. (30-1-1966),

DE BOER, Marco (27-6-1966),

TOMtGEN, Harinus (20-5-1967),



OPERATIERAPPOBT
ex.:

Aan

BW

BVB

Dat.

P/v
Par.

<

Aan

BV

BW

Dat. Par. Operatie/ Dossier: .r /
BVD- nummer : O^op /babs
Agenda-nummer :47. 94AA
Datum :1 maart 1994
Aantal Inf.rapp.:!
Rapporteur

Opm.BVB:

91*0310 226

Op zondag 27 februari 1994
te Rotterdam

CfSf.
een bijeenkomst van lijsttrekkers van



Aanwezig naren:

RUITBHUtG
T1bó( MOK met echtgenote
LEEW/ÜUIT met eclkéenote
BenVlREÈL (Zeeland)
Tneo SOmUKESTER (Zeeland)

FRELIH6
(V dam)

Johnriy Wkif JbW ( " ;
Remy HtfÈRAAD ( ' )

(Hilversum ?)
Derk MÜfcELIMG

WSTERS
Lijsttrekker van Rijswijk
4 onbekende personen

Doel van de bijeenkomst was om de lijsttrekkers de gelegenheid te
geven voor het stellen van vragen over het werk In de gemeenteraad. Vragen
gingen hoofdzakelijk over de benadering van de pers en verbetering van het
propaganda-mterlaa 1.

bhr. van HIJHGAARDEM gaat zich langzaam terugtrekken uit de politiek. De
nieuwe lijsttrekker voor de 2e kamerverkiezingen zal zo spoedig mogelijk
worden bekendgemaakt.
He 2e kamer l Ijs t wordt kort na de gemeenteraadsverkiezingen openbaar
gemakt.

Over deelname aan de Europese verkiezingen was nog niets bekend.

Het part Ij-programma wordt door een Jurist nagekeken. Mocht er sprake zijn
van strafbare passages dan zullen deze worden herschreven. Dit l.v.m. het
onderzoek door het OH te Amsterdam.
Iedereen mg toevoegingen en Ideeën opsturen voor propaganda-materlaal voor
de 2e kamerverkiezingen.

Over een eventueel verbod van de partij makt niemand zich zorgen. Desnoods
gaat men onder andere naam verder.

Indien mogelijk zoveel mogelijk samenwerking In de gemeenteraad, zelfs met



de CD of klein rechts.

Door LEEHVAART zal worden bekeken welke Juridische mogelijkheden er zijn om
linkse groeperingen aan te pakken die hetze voeren tegen de partij.

Door mevr. LEEHVAART werd voorgesteld om te komen tot een vrouwencommissie
binnen de CP86. (Deze opmerking werd met grote hilariteit ontvangen).

Vervolgens Is LEEHVAART zeer lang en onsamenhangend aan het woord. HIJ
ontkent lid te zijn van het AHS.
Kring Rotterdam heeft echter de bulk vol van het "Intellectuele* gezwam van
LEEHVAART. Volgens enkele leden zou hij wel lid geweest zijn van het AHS en
zou hij nog steeds, echter zonder al teveel succes, militaire trainingen
geven aan Jongeren 1n de Blesbosch.
LEEHVAART Is echter wel goed op de hoogte van al zijn taken als mogelijk
toekomstig gemeenteraadslid. Heeft zich duidelijk goed voorbereid en heeft
hierover ook de meeste vragen aan BEAUX.


