
Aan Dat. Bar. Aan Dat. Par. Nummer : 6935
Datm : 11-03-1994
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkonstig van:

i Betreft; CP'86
"~\p donderdag\ï7 februari 1994 vindt wederom de wekelijkse CP'Be-bijeenkomst

'j i plaats in caffr-lhe Spring aan de Mauritswag te Rotterdam.
t Aanwezig zijn o.a.:

VAN HAM, JonYfcy (28-2-1966),_
* " r, Marinus (2O-5-1967),

HAGfrAATS, Remi A. (30-1-1966),
FKEtylB, Hartyn (14-9-1964),

DE QttR, Mare V. (27-2-1966),

/ Marcel (6-6-1966),

Kaast voornoende aanwezigen zijn dit keer ook veel jongeren (scholi
) $Biiezig, die zich aangetrokken voelen tot CP'86.

De avond verloopt verder zander bijzonderheden, zij het dat er een vreemde
"snoeshaan" onder de aanwezigen is.

en zijn er haast van overtuigd dat het een LINKSE is
geweest, doch echt stellig zijn ze er niet in.
Dit is dan ook de reden dat de man in kwestie vermanend wordt toegesproken met
de woorden dat hij te grote oren en te grote ogen heeft.
Hiernaast wordt de man (een twintiger) mnlnjnrl'plrl dat hij, wanneer hij trots
is op zijn grote ogen en oren, maar snel The Spring moet verlaten.
Zonder enig tegenwoord verlaat de man hierop het café.



Vervolgblad nr: l bij <4<ei'tttjgiiajpport nr:
infocnatierappoirt nr. 6935

Aan het einde van de avond wordt besloten
wie VAN TUBBRGEN, te gaan folderen.
Verdere bijzonderheden vinden niet plaats.

net een aantal personen, onder

CP'Bfi M AIPI ri»i\H l tja norrir> tfi Rhoon.

pp zondag 27 februari 1994 is 's-middags omstreeks
14.30 uur aanwezig bij het restaurant "JohamnapaLder", Allrandswaardsedijk
196 te Kjoan-Poartageaalt waar die niddag en avond vooraanstaande CP-ers
tesanen konen on te praten over de konondo verkiezingen.

Aanwezig zijn die middag/avond 21 personen, onder wie:

N g

, Ccnstati-jn A.B. (12-12-1970),

, Derk (13-6-1968),

, Peter (22-7-1966),

VAN
Willen J. (31-7-1930),



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr:
ixuToHnatierapport nr: 6935

HJITEWÉR6, Hendrik, geboren 21-6-1947 te Zwolle,

MUDDE,i#ibor (23-2-1965) en vrouw

, Harao (27-6-1966) en
, Remi A. (30-1-1966).

Niet aanwezig is die niddag/avond MCRDNUNT, Stawart F. (21-1-1963), hetgeen
hem zeer kwalijk wordt geuuaeu.
Als voorzitter danwei woordvoerder treedt RUITENBERG op.
Ook MUCDB en BENUK nenen af en toe het gesprek over.
Gesproken wordt over nieuwe richtlijnen m.b.t. het CP-program.
Hierin staan zaken die, volgens RUTIENBERG en BENUK, niet kunnen en
justitieel vervolgbaar zijn.
Voor de goede orde zullen «iie zaken die eventueel vragen kunnen oproepen en
die als negatief uitgelegd kunnen worden, uit het programma worden gehaald,
danwei op een nette manier worden herschreven.
Ook de folders zullen enigszins worden veranderd, gezien het feit dat steeds
weer opnieuw de H-tarmyio oplaait of het begrip "EIGEN VXXJC EERST" nu wel of
niet toftlnnthnnr is.
De CP is op zoek naar een nieuwe "leus", die wel de herkenbaarheid van de CP
aangeeft, naar die niet negatief uitgelegd kan worden.
De reden dat men overgaat tot veranderingen, heeft volgens BENUK alles te
maken net signalen vanuit de achterban van de CP.
Deze achterban, sympathisanten en leden, vinden de CP net hun uitspraken te
extreem en geven te kennen dat dit veranderd moet worden.
Ook schijnt aangegeven te zijn dat er ncg>al wat woorden in het
voorkomen, die de gewone man, de Nederlandse burger, niet begrijpt.
De hele opzet en woordkeus zullen nader belicht moeten worden, om een zo
breed mogelijk publiek te bereiken.

Tevens weet BENUK te melden dat JUSTITIE intensief bezig is met de hele
handel en wandel van de CP-ers, om op termijn justitiële klappen uit te delen.
Een iflfter dient alert te zijn op aandacht uit deze hoek! l

De sfeer is voortreffelijk te noemen en een ieder weet elkaar goed te vinden,
zonder scheldpartijen, welke normaal nogal eens voorkomen.
Op een gegeven moment neemt ook UEENTVA1R het woord.
Een interessant verhaal, dat niet te begrijpen is, omdat
LEEN1VAAR veel te veel moeilijke woorden gebruikt.
Ook BENUK maakt hierover een opmerking tegen ITOIIVAAR.
Naast de gebezigde moeilijke woorden is het verhaal zeer langdradig.
Tot op de dag van vandaag weet nog niet wat LEENTvAAR die avond
heeft verteld. Het ging in ierlpr geval over de verkiezingen.



Vervolgblad nr: 3 bij operatierapport nr:
infotaatierapport nr: 6935

Tevens wordt gesproken over het nieuw te vanen landelijk bestuur van CP'86.
Duidelijk wordt dat FRBXJMC hiervan deel zal uitstaken indien hij gekozen
wordt voor de gnmrontonnind van Rotterdam.
Ook wordt duidelijk dat IfflJTIVAAR anfcdties heeft voor zo'n functie, doch het
probleem is echter dat hij een aantal tegenstanders beeft, die tegen hem
zullen steunen.

Verder vinden er geen vermeldensuaardige zaken plaats.
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Direktie D2,

Leidschendaa

Evaluatie: Datum bericht:070394 Bijlage(n):div.

Betreft: Div. mededeligen rechts extremisne.

l Op 5 januari zijn diverse naamplaatjes van de percelen
J Solebaystraat 77,79 en 87 beklad met hakenkruizen en joden-

sterren. Deze zijn aangebracht met viltstiften en een soort
Tlpp-Bx. In deze peroelen wonen o.a. allochtonen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Op 27 januari werden bij de Berlagesohool en de Stcxhting
Welzijn Meerhuizenplein zijn brieven ontvangen *et racisti-
sche/discriminerende teksten, voorzien vabn hakenkruizen en SA
en SStekens. Kopieën van de brieven zijn bijgevoegd en naar de
inhoud wordt verwezen.

O-O-O-O-O-O-O-'O-O- O-O

Op 2 februari werd een hakenkruis in de voordeur van
perceel Lombokstraat 175 een hakenkruis gekrast ter grootte
van 15 x 15 centimeter. Dader(s) onbekend.

O~O"*O—O—O— O—O—O—O—O—O

blad 2.



blad 3.

Betrokkenen zijn aangehouden ter zake het plakken van de
CP'86 aanplakbiljetten Eigen Volk Kerst en na verhoor heenge-
zonden .

Een vijftigtal pamfletten werd inbeslaggenomen.
Opgemerkt moet worden dat betrokkene zich als een

soort maatschappelijk werker/socioloog van de groep opwierp.

o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o

Rubriceringt 1)

1} Tencij andere rubricering vereist:.



blad 2,

Op 28 februari werden aangehouden:

Willen BEAUX, ,

blad 3,



^-
 

* i
rr

ï
\i^

 -̂
. g

 H
\j

^
 

-r-
 ^

!m



II ,

£N

M*$0*2£ kSvefete^
* *

en eiesfepf-

. doe/1

w'fldew



Vérvolgblad nr: l bij operatierapport nr:
informatierapport nr: 0462

Op zondag 27 februari 1994 vindt in restaurant Johannapolder, gevestigd aan
de AlbrandsuaardsedbLjk 196 te Fhocn/Ebortugaal de inmiddels veelbesproken
"geheiae kader vergadering* plaats.
Omstreeks 15.00 uur verzamelen de genodigden zich cp het •etrostation Rhoon,
on vandaaruit te vertrekken naar hertrald restaurant. De securityplceg
bestaande uit:

)
hebben dan inmiddels voor de "veiligheid" _. ,_.
Naast ' bovenstaande personen zijn onder andere aanwezig;

Wille* J. (31-7-1930)
Hendrik, (21-6-1947)

MÜDDE, Tibor (23-2-1965)

Martyn, (14-9-1964)
CREEL, uit Zeeland



Vervol qblad nr: 2 bij operatierapport nr:
infionsrtierapport nr: 0462

Van dè/JOuf, Johmy, (28-2-1966)
Marinus, (20-5-1967)

DE H , Marco, (27-6-1966)
uit RLlversua, ngo

I, Raid. A. (30-1-1966)
l, Constantijn A.B. (12-12-1970)

C, Dirk, (13-6-1968)

MCRDMKT, Steyart P. (21-1-1963) is niet aanwezig en hst wordt ook niet
duidelijk, waarom hij niet is gehesen. Duidelijk is nel dat dit voor een
dergelijk persoon binnen de partij niet op prijs wordt gesteld. Hat laatste
woord is hierover nog niet gezegd.
Het is die Middag BUTTBffiERB die de vergadering opent. Gp de agenda staan
slechts punten als leidraden en instructie voor partijleden, standpunten

en het opmaken van een persverklaring.
Zowel FUTEBHBHe als BEMJX en MÜCDB nesen het woord inzake de parti j-
prograssa's. Ben aantal artikelen uit het j-nrirji MSM gaat verdwijnen, danwei
wordt drastisch aangepast. De aooct opmarkelijke wijzigingen/vervallen
artikelen zijn: 16.2, (midden en kleinbedrijf), is vervallen; 18.2, (vervoer
en verkeer dient vrij te zijn voor iedere Nederlander), ia vervallen; 25.8,
(Kunst- en cultuurbeleid), wordt herschreven; 12.7,(WAO), over standpunt
wordt nagedacht. Opmerkelijk is dat artikel 24.17 set algeaene steasen is
goedgekeurd. "Elke veem van discrisdnatie in de snnnrïM jifn relaties is

I I I



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Bar. : 6935
Datua : 31-03-1994
Evaluatie;
Bijlagen :

Afkomstig van:

Op donderdag 17 maart 1994 vindt wederom de wekelijkse bijeenkomst plaats van
de CP'86 (kring Rotterdam) in café The Spring aan de Mauritsweg te Rotterdam.
Aanwezig zijn o.a.: .
HOOGSTRA, Marcel (6-6-̂ 66)
VAN HAM, JoflQny (28-2-1966)
HttUHS, MmVtyn (14-9-1964)
TUHHHUQf, ifcÉBrinus (20—5—1967)
DE BOER, Ma»to (27-6-1966)

HAGEHAT8. Remi A. (3O-1-1966)
en

veel jongeren.

Die avond is het in The Spring verschrikkelijk druk met Ieren.
Zij vieren "St. Patricks Day".In ifrtar geval blijft er weinig ruimte over voor
de CP-ers. in een zeer uitgelaten stemming van de Ieren is het moeilijk die
avond serieus met elkaar te oommuniceren.
Veel Ieren zijn "laveloos" van de drank en zij vieren hun feest zonder zich te
storen aan de aanwezigheid van de rechtsextremen.



OPEMTIERAPPORT
ex.

Aan

BVO

BVB

Dat.
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-
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Dat. Par. Opera t Ie/ Dossier:
BVD- nimmer : é> "2» t> <S> - 1, - <
Agenda- nummer :94. 48Aa
Datum :22 maart 1994
Aantal Inf.rapp.:
Rapporteur

Opm.BVB:



Op\È maart 1994 naar Rotterdam geneest om In café De Schicht
gezamenlijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bij te wonen.
Aanwezig weren:

Constant KUSTERS
LodetHjk FABER

-*. - ^ . . .».. »

PeterXLEEWAART met ejktg.
KartlJAfrRELIHG
RtmyWAGERAAD
TSBB^SEII

John^én HAM

Lijsttrekker van Sp1jken1sse

De stemming was zeer goed. Ook bij gunstige CD-u1ts Jagen werd
geapplaudlseerd. Hen vond het jammer dat BEAUX zijn gemeenteraadszetel was
kwijtgeraakt . Kusters werd gekozen In de deelraad Delftshaven maar besloot

al dat hij In Arnhem bleef wonen, 'medio maart werd door Kusters een
persverklaring verspreid dat h1J afzag van zijn zetel In Delftshaven, omdat
hij geen woonruimte kon vinden In Rotterdam.



Op IS maart 1994 naar het stadhuls In Arnhem l.v.m. zetten van de
handtekeningen voor de kandidatenlijst 2e kamerverkiezingen.
Hierbij naren aanwezig:

Constant KOSTERS
Lodewljk FABER



Harcel DE RUTER
ChrlstlêM BEUHER
J. SCHREYEHBERG.



Op vrijdag 18 mart 1994 "verklezlngsfeesf t.h.v. KlfftfRS 1n Arnhem.
Aanwezig:
Constant KUSTERS
Lodewlgk FABER met broer
Henk RUITtyBERG (Zwolle)
Marcel De JwTZiff
MlchlelW
Johan van WK (Kampen)

Frans ÏHBÖHJSSEH (Nijmegen)
Henk 1e HWJHOVEH (Nijmegen)

Dhr. PETif-(Arnhem)
Jeroen SCHREYEmERG (Arnhem).

De avond werd met de nodige drank In gepaste vrolijkheid doorgebracht. De
meeste aanwezigen zagen de samenwerking met de CD wel zitten. Verder geen
bIJzonderheden.
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Dat. Par. Operatie/Dossier: •
BVD-nummer : O2sop / tebs
Agenda-nummer :50.94 Aa
Datum :18 mei 1994
Aantal Jnf.rapp.:!
Rapporteur :

Opm.OfB:



Op 3\me1 2994 naar Den Haag l.v.m.
de uitslag van de verkiezingen. Er werd verzameld om 20.00 uur op het
Centkkl Station. Het groepje werd opgewacht door Stuward HORMUHJ, waarna
men gezamenlijk ging naar een Ierse pub. Halfweg de avond werd de meeting
verplaatst naar Speakers Corner. Toen Kosters namens de CD op de J. V.
verscheen werd er door verschillende personen verrader geroepen.
Ondanks het niet behalen van een zetel» bleef de sfeer goed.
In totaal waren 50 personen aanwezig w. o.:
Henk ÜITEHBERG

TlbonWDDE
Steward NtyMUNT
Douwe v.d\MÏOS
Johan van 0K (Kampen)

RemfaUBBERGEH
ffai

J.



Centrumpartij '86
Eigen volk eerst

Aan alle leden, donateurs en abonnees
van de Centrumpartij '86.

CENTRUMNIEUWS

Postbus 84
NL-2170 AB Sassenheim
Tel.: 02522-13732
Fax: 02522-17058

Hoofdredacteur
ThnMudde

uw kenmerk ons kenmerk
TM/08-05/01

vwzondwi por
post

ctatun
08-05-94

Volksgenoot,

Het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij '86 wil bij deze alle activis-
ten bedanken voor de wijze waarop zij zich belangeloos hebben ingezet ten-
keinde de Tweede Kamer-verkiezingen van 3 mei j.l. tot een goed einde te
brengen.
.Helaas het heeft niet zo mogen zijn. Het volk heeft anders beslist. De CD
heeft ons meegesleept in haar val en de uitspraken die Bolkenstein heeft
gedaan over de asielzoekers hebben bij velen de ogen gesloten voor het
ware gezicht van de WD.

Het Dagelijks Bestuur heeft unaniem besloten dat deze uitslag geen reden
is om bij de pakken neer te gaan zitten, integendeel. Het is nu tijd
geworden om de partijstructuur uit te bouwen en te verstevigen. Om hiertoe
te komen zullen in de aankomende maanden alle leden de kans krijgen hun
zegje te doen over het te voeren beleid. Dit zal gebeuren op kring- en
afdelingsniveau. De resultaten zullen door het Hoofd- en Dagelijks Bestuur
orden geëvalueerd waarna de definitieve besluiten in september worden
voorgelegd aan het ledencongres.

Op 9 juni vinden zoals bekend de Europese verkiezingen plaats. De Centrum-
partij '86 zal hieraan niet deelnemen. Het Dagelijks Bestuur van de
Centrumpartij '86 geeft het volgende stemadvies; stem niet op de grote
partijen die net als in het Nederlandse parlement ook in het Europese
Parlement de belangen van de Nederlanders verkwanselen. STEM ook zeker
NIET op de CD! Zij hebben de samenwerkingsgesprekken vanaf het begin
doelbewust gesaboteerd en hiermee eveneens de belangen van de Nederlanders
verkwanseld.
Wij als Centrumpartij '86 zullen de belangen van de Nederlanders blijven
vertegenwoordigen, wij blijven rekenen op uw steun!

Henk Ruitenberg
voorzitter

Beaux
lijsttrekker

Mudde
secretaris

Presidium Centrumpartij "86. Postbus 6, NL-7690 AA Bergentheim
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B/D-numaer :-- & 3 t<S>- 9
Agenda-nummer :51.94AA ->
Datum :31 mei 1994
Aantal Inf.rapp.:!
Rapporteur

Opm.BfB:

1 -73^0608/273



Op zaterdag 28 mei 1994 was er een In Rijswijk een vergadering van het
bestuur» kringvoorzitters en secretarissen van de CP86.
Aanwezig waren o.a.:
Ben Qreel
Hart IJtFrel Ing

ktf. Bos
Henk tol t enterg
StewaWltordaunt
v. Mljfaarden
T1bor\

Jeroen Sdftéyenberg (Arnhem)
(Arnhem)Chris,

Lodewfjkjfaber (Arnhem)

Beklpten zou zijn om te komen tot een nieuwe naam voor de partij. De
veWarrlng met de CD zou toch te groot zijn.



Verder Uoet er een club van 100 komen. Dit zijn mensen die maandelijks
f 100,- malen aan de partij, waarna ze samen met het partijbestuur Invloed
op de partij kunnen uitoefenen.

zal het aantal kringen zal worden uitgebreid.
Door Douwe v.d. Bos was voorgesteld om de partij te zuiveren van criminele
elementen. Zou echter weinig gehoor hebben gekregen voor dit voorstel.

o



R.I.D. HAAGLANDEN.

INLICHTINGENDIENST
Mr: i\6o« z«-
Datum: 2 mei 1994.

ACD

datum

CO
b. d.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

LEIDSCHENDAM.

Evaluatie: Datum bericht: 29-4-1994. | Bijlage(n):!

Betreft: AANKONDIGING DEMONSTRATIE CP '86.

Op vrijdag 29 april jl. kwam bij het Bureau Operationele Zaken
van de politie Haaglanden het bericht binnen dat
leden van de CP '86 een demonstratie zouden gaan houden bij de
ambassade van Zuid-Afrika. Deze demonstratie zou moeten
plaatsvinden op zaterdag 30 april 1994. De aankondiging m.b.t.
deze denonstratie werd gedaan door W. J. Beaux.

Hierop is door ons getracht, voor nadere bijzonderheden de
demonstratie aangaande, contact te krijgen net een lid van het
bestuur van de CP '86. Het gelukte H. Ruitenberg te spreken.
Deze verwees ons voor bijzonderheden echter naar W.J. Beaux.
Het is niet gelukt met hem contact te krijgen en nadere bij-
zonderheden bleven derhalve onbekend.

Op zaterdag verzamelden zich bij genoemde ambassade een zeven-
tal journalisten en een handvol politieagenten, daar bleef het
bij. Er zijn geen leden van de CP '86, noch personen uit de
AFA-hoek verschenen.

De door Beaux aan het ANP verzonden fax is hierbij gevoegd.



Ce*frnmpartij '
Eigen volk eerst

Aan:

Betreet t

GBD
Nederlandse media

PreeUflum
POMbuif

cnranttPAttixj'86 VOOR DB
SUID-AfRIKAAHSE AMBASSADE*

Onderwerpt "RECBT OP VOUtflSTAAT VOO*

T«L 06234 Mft 44
Ftt 03234/12 44
Pat&o 1634072
Bafte*Ming

pers OMtn PPL
postTfax april 1994

Vanuit do historische verbondenheid net tuid-Afrika, vragen «ij
aandacht voor de problemen van de "Boeren" in Zuid Afrika.
Daarom organiseert de Centrumpartij' 86 op 30 apr^ een grote
manifestatie voor het gebouwvvan de Snid-Acriftaenae ambassad
Den Haag. Onze koninginnedag staat symbool voor de historische
banden tussen het huis van oranja «n de voormalige fioereropublieken
Oranje Vrijstaat en Transvaal.
Naar ontwerp van tiP-presldent F.H. de Xlerk en ANC-leider Velson
Mandela sullen de 15 volkoren van Zuid-Afrika na da verkiesingen
van 27, 28 en 29 april in een centraal geleide staat worden Onder-
gebracht. Dit tegen de wil van de Afrikaner "Boeren", de afstam-
melingen van Nederlandse, ffcanao en Duitse immigranten, die een
herstel van de oudo Boerevapublieken wensen. De eogenaamde
"volksstaat*. ook de Zulü'fi en Tswana's wensen niet te leven onder
een door de AMC-Xhosa, stam gedomineerde toekomstige regering*
Sinds de afschaffing van de Apartheid staan de rechten-van de minder<
heden in Zuid»Afrika, onder grote druk. Wij vreten dat we t,e.v.
het ANC gevoegelijk kunnen spreken van ean nantelorganisatie van
het weraidcommunisiie, dat allesbehalve dood is, Het ANC ie niet
als sodanig gesticht maar is semi-conmnistisch gewerden vooral door
infiltraties vanuit de 3ACP. Xn 2uia-Afr ika moet de verkiesinga-
uitslag straks het ANC (dus Oe SACPl) ean de absolute macht helpen,
intimidatie en geweld worden bij dit onbespreekbare eind-
doel niet geschuwd. Tijden» de door De Klerk en Mandela ingezette
hervormingen zijn er door het daarmee samenhangende politieke en

1nVC^JtTv*dftteSl SfYftü??. **R IA *? vi?r decennia van
««weid worden bij dit'onbespreekbare * lw*nHtoff«'

Lnaecetta



r
criminele geweld rt**r doden gevallen aan in oa vi»r ottwuuij.* »«ut
da Apartheid, Bet !• daarom niet verwonderlijk dat veel
groej«n g«an enkel vertrouwen hebben in het tottkoastigo

D« CBNTRUMPAMWB6 ondeVAteond bet «treven van hot AfrikAAttr Volks-
front. Bun idee; De eenheidsstaat (MX) i* uit d* tijd, «oala
overal ia de wereld, wij willen een COHPEÖERATIB van «elfstandiae»
maar hecht samenwerkende staten, waaroadex een VOLXSSTAAT voor de
Boerea-afrikanera.

Namens d« CBNTRUMPAKTU'86, Teli 020-6105292
038-541023

V*JU-B«Aux -—7 070*3*92470
05619*432



Informatierapport

Onderwerp : CP'86
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ACEsX'üA ivR.:

Operatlenunmer : D2OP/0560/094-«9^

Operatlenaam :

Infonumner : l

Teamnaan :

GAZO : D2S/

Ontmoetlngsdatuin : 23-08-94 i ! 9 4 0 9 0 5 / 2 4 1

Rapporteur : D2O/: ~ ~ T

Bijlagen : - _....-.... L.

Evaluatie bron

Op 20 augustus vergaderden de kringvoorzitters en gemeenteraadsleden van
de CP'86 In Sassenheim.
Aanwezig waren 11 personen, te weten:
Wln> BEAlft (zat voor)

Martij n^RELlüG
StewardkpDRDAUNT (notuleerde)
Ton ** i'K^rlBBî S

) Mark de fcpER

Een onbekende uit Sasaenheim
Indien voltallig zouden er 26 personen aanwezig zijn. Gezien de
vakantietijd ontbraken er nogal wat personen. Daarnaast komt het steeds
vaker voor dat mensen zonder opgaaf ontbraken. Douwe MM!.BOS en Henk
RUTTENBkte. Voor belden Is dit niet de eerste keer. Afgesproken Is dat
betrokkenen de wacht wordt aangezegd. Voortaan krijgt men een
waarschuwing. Bij herhaling volgt royement.

De vergadering werd grotendeels bepaald door een discussie over de koers
van de partij. - .
Martijtt FREDÏHG.Steward MfeDAURT, Marcel H00fc?TRA en Hark de BOffli ,
willen dat de CPiCK de strijd met links aangaat. Met vechtpartijen et»
rookbommen willed*/ze vergaderingen van PvdA en Groen Links gaan
verstoren. MORDAUNT betoogde dat er binnen een Jaar doden bij rechts
zullen vallen als ze niets ondernemen.
STEEMERS was de enige van de aanwezigen die hier tegenin ging.



De overigen zwegen. Ook BKAÜX mengde zich niet In de discussie» hij
speelde de neutrale voorzitter.

radicale vleugel» door bron als ANS-aanhangers omschreven, willen een
Ituatie zoals in de BRD.

Li ook contacten leggen met de FAF en niet met de NPD (dat is niks
is FRELING).

LKKN'lWAR, omschreven als ez-legionalr en doifme vechtmachine gaat de
ordedienst van de CP'86 op poten zetten.

Tim MIDDK is geveld door hernia.

Steward MDRDAUNT verklaart alles in de wereld en in Nederland vanuit het
streven van links naar wereldoverheersing en vanuit de macht van de
Joodse lobby.

Marcel RUTER heeft op verzoek van Tim NUDDE een plan opgesteld om de
-N nieuwe naam van de CP'86 (Nationalistische Volkspartij Nederland?)

be^enp te maken. Als het doorgaat» want met name de aanwezigen uit de
en Rotterdam bleken zeer te hechten aan het aanhouden van de

fCP'86. De zaak wordt opnieuw door het DB bezien.

In de laatste weeek van september» dan wel in de eerste week van oktober
is het de bedoeling dat er een A.L.V. wordt georganiseerd.
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datun
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

's-Gravenhaqe.

Evaluatie: Datun bericht: Bijlage (n)

Betreft:
Remi A. (30-1-1966).

Op donderdag l septenfcer 1994, omstreeks 20.00 uur/ vindt een vergadering
plaats van de deelggmeenfaeraad Delfshaven te Rotterdam. Op de agenda staat o.a.
de ixetallatie van het CP'86 lid HSGBRAftXS, Remi A. uo-i-iybb). Tervens wardt
geconstateerd dat reeds als deelgemeenteraadeleden zijn geïnstalleerd,

(vertegenwoordigers van Qtoen Luiks).

De openbare vergadering wordt door ongeveer dertig anti-fascisten bijgewocnd,



AGENDA NR.:

, r:29/*Q922/203

R.I.D. HAAGLANDEN.

INLICHTINGENDIENST*
Nr: 3200089.
Datum: 12-09-1994.

ACD

datum

CO
b. d.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

LEIDSCHENDAM.

Evaluatie: Datum bericht:27-08-1994 Bijlage(n): 2

Betreft: IJZERBEDEVAART.

In het blad 'Centrunnieuws' van de CP'86 werd in de maand juli
1994 opgeroepen om vanaf het Centraal Station gezamenlijk te
vertrekken naar Diksmuide in België, alwaar op 28 augustus de
jaarlijkse IJzerbedevaart plaats vond.

Kort daarop werd door de organisatie 'Haags Initiatief tegen
Fascisme en Discriminatie' een demonstratie aangekondigd op
het Centraal Station te Den Haag. Tevens werden in de gemeente
Rotterdam folders uitgedeeld waarin werd opgeroepen tot de
demonstratie.

In overleg met de politie Haaglanden hebben de leden van de
CP '86 in plaats van op het Centraal Station te Den Haag, op
het station Delft-Zuid verzameld. Zij vertrokken daar op
zaterdag 27 augustus 1994 omstreeks 12.00 uur met 8 personen
in een busje. Onder hen aanwezig was Steward Mordaunt. Het
geheel had een rustig verloop. Er waren in Delft geen anti-
facisten aanwezig.

Op dezelfde datum demonstreerden vanaf 10.30 uur, in en rondom
het C.S. te Den Haag, een groep van ongeveer 50 personen tegen
Nazisme en tegen de bijeenkomst in Diksmuide. Er werd gezongen
en er werden folders uitgedeeld met de titel: "Nooit meer
nazisme". Aanwezig waren o.a. de bekende

*

Duidelijk werd dat de groep demonstranten niet op de hoogte
was van de gewijzigde vertrekplaats van de leden van de
CP '86.

Wij constateerden dat zich onder de demonstranten 'fotografen'
bevonden, die kennelijk het station afspeurden naar rechtse
lieden.



-blz. 2 IJZERBEDEVAART

De demonstratie werd omstreeks 13.00 uur ontbonden.

Hierbij is gevoegd:
1. De folder 'Nooit meer nazisme'.
2. De Kennisgeving van demonstratie
3. De oproep tot demonstratie.



Nooit meer nazisme

Morgen. 28 augustus, vindt weer de jaarlijkse IJzerbedevaart plaats in het Belgische
Diksmuide aan het riviertje de IJzer.
Oit is een herdenking van de slag om het riviertje de IJzer in de Eerste Wereldoorlog.
Daarbij vielen tienduizenden (vooral Vlaamse) doden. In de eerste jaren ging het om een
herdenking van de gruwelen van de oorlog. Vanaf de jaren '30 werd de IJzerbedevaart
steeds meer een samenkomst van nationalistische, extreem-rechtse en andere anti-
democratische bewegingen. In de Tweede Wereldoorlog steunde de bedevaart-organisa-
tie de Nazi-bezetters en wierf vrijwilligers om met het Duitse leger aan het Oostfront te
vechten en voor de Duitse 55.

Vanavond vindt in Diksmuide volgens alweer traditie de zogenaamde 'Kameraads-
schapsavond' plaats.
Nieuwe en oude fascisten zijn trouwe bezoekers. Uit België zelf komen Voorpost, Were
Di, Odal, Nationalistische Studenten Verbond, Vlaamse Militanten Orde, Vlaams Blok,
neo-nazistische skinheads en diverse pro-apartheidsclubs. Uit Engeland leden van de
öritish National Party en van Blood and Honour, een organisatie van Britse Neonazi-
skinheads. Ook uit Duitsland en Frankrijk komen vertegenwoordigers van partijen en
terroristische organisaties.
Uit Nederland komen de bezoekers uit CD en CP'86 kringen, het verboden Aktiefront
Nationale Socialisten (ANS) en neo-nazistische skinheads die zich organiseren rond het
blad Hou-Kontakt.
Regelmatige bezoekers zijn naast de weduwe Rost van Tonningen, onder andere Wim
Beaux, ex-gemeenteraadslid CP'86 in Amsterdam, F. Hofman, ex-gemeenteraadsiid CD
in Amsterdam en natuurlijk Steward Mordaunt, gemeenteraadslid CP'86 in Den Haag.

De laatste, diverse malen veroordeeld wegens racistische uitingen, waaronder het
brengen van de Hitler-groet, is een van de stuwende krachten achter de Nederlandse
delegatie, in Centrumnieuws, het blad van CP'86, worden de lezers opgeroepen om
naar de kameraadsschapsavond te komen, naar de collega's uit Europa: 'Samen worden
liederen gezongen, over politieke strategieën gepraat en de situatie van het nationalisme
in eikaars vaderland besproken, een uitgelezen mogelijkheid om kameraden te ontmoe-
ten in ongedwongen sfeer'.

Centrumpartij '86 regelt ook dit jaar weer gezamenlijk vervoer: het centrale punt van
vertrek is 'zoals gewoonlijk Den Haag', vanaf het Centraal Station, vanmorgen, om 11
uur.

Daarom staan wij hier. Wij protesteren tegen de aanwezigheid van
organisaties die zich baseren op gewelddadig nationalisme. Organisaties
die al slachtoffers gemaakt hebben en daar doelbewust mee door willen
gaan. De aanslagen in Duitsland en andere landen op asielzoekers en
migranten zijn daar voorbeelden van. De activiteiten van deze groepen,
waaronder de in de Nederlandse politiek vertegenwoordigde CD en
CP'86 dragen bij aan een toename van racistische ideeën en geweld.
De gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië laten zien wat een heilloze
weg dat is.

Hou ze in de gaten!



Gemeente Den H«*g

1.559

Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging,
een vergadering, een samenkomst tot het beUJden van godsdienst of tevensovertui-
ging-

Op grond van artikel 10 van de Algemene Politieverordening voor 's-Gravenhage 1982, dient de
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR
de openbare aankondiging van deze manifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal
worden gehouden, de burgemeester hiervan achrifteiyk kennis te geven.

1. naam, adres en telefoonnummer van de organisatie en kennisgever:
HAAGS INITIATIEF TEGEN PACISME BN DISCRIMINATIE
postbus 73859 2507 AJ Den Haag

070 3893540
postbus 73859 2507 AJ Den Haag

070 3893540
2. doel van de manifestatie:

PROTESTEREN TEGEN DB BIJEENKOMST IN DIKSMCJIDEN TE BELGIË

3. datum, tijdstip en duur van de manifestatie:

zaterdag
27 augustus 1994
10,30 - 12.00 uur

4. aantal te verwachten deetnemrs:

50

5. van welk vervoer wordt gebruik gemaakt?:

6. hulpmiddelen die worden gebruikt ter ondersteuning van de manifestatie:
- vlaggen/sandwichborden/spandoeken/fblders 1).
- eventuele andere hierboven niet genoemde hulpmiddelen:

koDrvan 15 personen

1) SVP doorhalen wat niet van toepassing is.

1) SVP doorhalen wat niet van toepassing is.



BijL

7. verzamelplaats en de te volgen route (ook s.v.p. aangeven waar enige of langere tijd
wordt stilgestaan)

KONINGIN JULIANAPLEIN

8. a. wordt er een petitie aangeboden?:
b. zo ja, aan wie?:

9. maatregelen, wdke te nemen dooc organisatie en om de manifestatie ordelijk te laten
verlopen.

woonplaats datum handtekening
Deo Haag 26 augustus 1994

_ , Brigadier

m
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Zaterdag 27 augustus
10.30 uur Centraal Station Ddn Haag

protestbijeenkomst
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Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nurmer :
Datum :
Evaluatie:
Bijlagen :

6935
28-10-1994

Afkomstig van:

Cp zaterdag 8 oktober 1994 vindt een Ctft86 vergadering plaats in Rotterdam, op
) het adres Slinge 76-78 ( R.K.-kerk, Parochie O.L. vrouwe "onbevlekt ontvangen11,
de Bevervoorde te Rotterdam.)

MülfcjE, Tibor (23-2-1965) ;
* Stewart F. (21-1-1963);

Willem J. (31-7-1930);
Marcel (6-6-1966);

Remi (30-1-1966);
, Martyn (14-9-1964) en

J90ER, Mark V. (27-7-1966) .
Personen uit:
Dordrecht;
Capelle;
Schiedam en
personen uit Engeland.

Die dag treden HOOGS1RA. en DE BOER op als voorzitters.
Zaken die de revue passeren zijn o.a.:

1- Het samenvoegen van de Kring Rotterdam en Dordrecht.
2- Kiezen van een nieuw bestuur voor de Kring Rotterdam/Dordrecht.
3- Links-Rechts verhoudingen.
4- N.V.D. ac±iviteiten/cxftwikkelingen/aanmeldingen.
5- THE SPRING



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
infarmatierafpoirt nr: 6935

. _ Het ̂ tetfpnvneaen van de Kring Rottŷ ydani rost
Mat de "problematiek" van de Kring Dordrecht, blijkt dat de Kring te klein is
(te weinig mensen hebhen) om. naar buiten enige indruk te kunnen maken als
CP'86. Tijdens de vergadering wondt besloten om de Kringen Rotterdam en
Dordrecht maar weer samen te voegen, zoal B dit in het verleden ook het geval
was. Men hoopt dat de partij daardoor een betere uitstraling krijgt met een
grote aanhang.
Probleem is echter, dat HOQĵ TRA., nu voorzitter van de Kring Dordrecht zijn
voorzittersschap moet inleveren ten behoeve van FREL$fe (Zie punt -2) .
Niet dat HOOGSTRA daartoe niet bereid is, naar de relatie ïKELING-HDOGSTOA is
niet van dien aard dat zij goed met elkander accorderen l !

2.- Kiezen vanien nieuw bestu»* Krin'
Na enige discussie, ideeën, bemoeienissen, van vooral BEADX en M3RDAUNT,
waarbij opvalt dat mogelijk enige zaken al zijn voorgekauwd, vindt een
zogenaamde stemming plaats, waarbij het volgende besloten wordt:
VOORZITTER ............... FEĴ ING (of dit is toegestaan als zijnde

gemeenteraadslid wordt uitgezocht!)
PQWINGMEESTHR
SECRETARIS

Na de stemming wordt door FHELJNG meegegeven dat hij hoopt op een goede
i samenwerking in de toekomst, waarin de CP zich duidelijk zal moeten
manifesteren naar het publiek. Tevens wordt gevraagd in de toekomst de te
beleggen vergaderingen van de CP massaal bij te wonen.

?T~ TVBt̂ ? /RECHTS
Duidelijk wordt in de vergadering, bij monde van velen, dat LINKS de strijd
tegen RECHTS steeds harder aan het aanpakken is. (Voorbeelden worden niet
aangehaald, wordt ook niet naar gevraagd! )
Dit is dan ook de reden dat RBCHIS niet rustig wil afwachten en de strijd
tegen LINKS op een goede wijze zal aangaan, door een aantal zaken te
organiseren en structureren.
Hiermee wordt bedoeld, dat in een vorm van samenwerking, met andere Kringen
van de CD en CP, linkse personen, lokaties van linkse bolwerken, in kaart
worden gebracht. Wanneer er een confrontatie met LINKS te verwachten is, wil
RECHTS het zo organiseren dat zij genoeg mensen op de been kunnen brengen om
zich niet uit het veld te laten slaan.

RECHTS wil de confrontatie echt aangaan, met daarnaast een mogelijkheid om op
hetzelfde tijdstip ergens anders, in een andere stad/plaats toe te slaan
tegen een LINKS- object.



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr:
mfonratierapport nr: 6935

Ook de POLiTnE komt in dit verhaal ter sprake.
In het verleden was het zo, dat qp het moment dat enige confrontatie dreigde,
de politie tussen/Ëieide kwam, waarop RBCHIS in groepjes werden afgevoerd.
•Dat mag nimmer* neer gebeuren", zegt FRELIN5! .
Duidelijk wordt dat men van RECHTS vindt dat bij zo'n actie LINKS als de
"goeden" worden gezien en RBCHIS als de "slechten" .
Het nadeel van het laten afvoeren van de rechtse mensen is. dab dit altijd
gefaseerd gebeurjaK Tijdens zo'n proces blijven dan altijd een aantal personen
achter om te wachten op "nieuw" vervoer van de politie.

j In die tijd. hebben zij als RBCHIS veel te verduren, in die zin, dat zij
bespuugd en uitgejouwd worden door LINKS.
"DIT mag nimmer meer gebeuren" . Als democratisch gekozen partij zullen zij
indien nodig ook een veldslag leveren met de politie.
Het kan niet meer zo zijn dat een partij , die uitkomt voor vele ideeën van de
bevolking, deze ideeën niet mag uiten omdat toevallig UNKS-Extreem dit NIET
WIL HEBBEN!!.
"LINKSE DEM3GTRAÏTES, waar tegenwoordig ook "TURKEN" bij betrokken zijn,
mogen toch ook doorgang vinden", ook al wordt aangekondigd dat RBCHIS
zal komen. In dat geval wordt LINKS tegen RECHTS door de overheid beschermd.
DIT moet veranderen volgens RECHTS (FRELING) .'Wij CP'ers hebben evenveel
rechten alp elke andere staatsburgers

4.- NVOt (Nationalistische Veilidheids Dienst)
a<̂ ±viteitetVont̂ i3dcelingen/aanrneldingen .

Mot de NVD wordt duidelijk dat zij al een redelijk leden-aantal hebben.
Doch ---- de meeste leden komen uit een zelfde regio.
Duidelijk wordt dat dit verhaal wat nu in de Kring Rotterdam/Dordrecht wordt
neergelegd, eveneens neergelegd zal worden in andere CP-kringen.
Voorlopig houdt men zich binnen de NVD bezig met organisatorische zaken en
trainingen.
Volgens MUDDE zijn reeds een aantal trainingen geweest. Tevens doet hij een
oproep aan een ieder zich aan te melden bij deze Dienst.
Zoals gewoonlijk, ---- treden een aantal leden toe tot de NVD.

5.- THE SERING.

Gesproken wordt over de voormalige ontmoetingsplaats van CP'86, de Ierse pub
THE SERING.
Naar voren wordt gebracht dat regelmatig personen uit de linkse hoek deze pub
bevolken. Terwijl de CP-ers te horen hebhen gekregen dat zij als CP-ers in
THE SPRING niet meer welkom waren. Indien de eigenaar het wel toelaat dat er
van die linkse punkers in zijn zaak komen, moet daar iets aan gedaan worden.
Gepeild wordt of er animo is cm THE SPRING eens cnderhanden te nemen.
Uit reacties van de aanwezigen, mag geconcludeerd worden dat men er zin in
heeft om THE SPRING met daarin de eventueel aanwezige LINKSEN op korte
termijn aan te pakken.



Vervolgblad nr: 3 bij operatierarport nr:
informatierapport nr: 6935

Eveneens wordt duidelijk dat RECHTS in de toekomst meer lokaties op het oog
heeft die in de toekomst aangepakt kunnen worden.
Welke lokaties dit zijn blijft vooralsnog onduidelijk.

Verder wordt die middag bekend dat 'lUUbHGEU, Marinus (20-5-1967) niet op de
vergadering aanwezig kon zijn omdat hlĵ met spoed naar FRANKRIJK moest
afreizen, omdat zijn moeder, daar een hartaanval heeft gehad en "zeer slecht"
is opgenomen in het ziekenhui B.



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nimmer : 0659
Datum : 28-10-1994
Evaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

CP'86 te Rotterdam.
vergadering van de

Die middag zijn circa 40 personen aanwezig, onder wie

, Martyn (14-9-1964)
., Marcel (6-6-1966)

BOER, Mark V. (27-7-1966)
£EBOX, Willem (31-7-1930)
fCRDBCNT, Stewart F. (21-1-1963)
MODCE, Tibor (23-2-1965)
4 personen van de Engelse B$Q> (British National Party) en
l man uit Afrika (mogelijk van de ANB ?)



Vervolgblad nr: l bij operatierapport nr:
informatierapport nr: 0659

gesproken is over:

NVD (Nationalistische Veiligheids Dienst) onder leiding van MUDCE.
Nieuwe ontmcetingsruimte Pdko/Loko tegenover het Stadhuis.
Stemming nieuw bestuur
Problemen met de SPRING.
Betoog MCRDACNT tegen de CD

Chronologisch passeert e.e.a. de revue:

De NVD:

M.b.t. de Nationalistische Veiligheids Dienst neemt o.a. MUDCE het woord, met
een uitleg over deze organisatie.

Na een verhaal over de bedoeling van de NVD, (organisatie t.b.v. het
beveiligen van de Rechtse partijen, houden van trainingen eet.) wordt
opgeroepen zich bij deze dienst aan te melden.
Diverse reacties konen los uit de zaal, waarna formulieren worden uitgedeeld
i.v.m. inschrijving.



Vervolgblad nr:2 bij cperatierapport nr:
informatierapport nr: 0659

Nieuw ontmoet inFp="̂ "i"te Poko/Loko teqenr>ŵ y'

Gesproken wordt over een nieuwe cntmoetingaruiinte voor de CP.
, dat dit veimoedelijk het café "POKO/ICKD" gaat warden, dat

gelegen zou zijn tegenover het Stadhuis Rotterdam.
Hier wordt later op teruggekomen.

Stemming nieuw bestuur.

Het is niet geheel duidelijk wat de problemen zijn tussen de kring
Dordrecht en Rotterdam.
E. e. a. heeft wel een aardige impact, daar diverse sprekers aan
het woord konen, onder wie: BEAIK, M3RDMNT, HOCGSTRA en EKELJNG.
Uiteindelijk wordt na enige discusssie en een zogenaamde stemming duidelijk
hat de voorstrekkersrollen verdeeld warden ander:
FRELZNG, de nieuwe voorzitter.
HDOGSTRA, de nieuwe secretaris en
DE BOER, de nieuwe penningmeester.

In het verleden zijn er volgens FKELJSB problemen geweest over hun (CP'86)
aanwezigheid in de SERING, een Ierse pub aan de Mauritsweg te Rotterdam.
Na een lang verhaal over acties van de zijde van LINKS-EXIREEM tegen de
CP-ers en het optreden van de politie, neemt ERELING stelling voor de
toekomst om e. e. a. anders te laten geschieden.
Hoe anders blijft onduidelijk wel een hardere opstelling en een massalere

) opkomst van RECHTS tegen LINKS.
In dit verband wordt duidelijk dat FRELING rancuneus is ten opzichte van het
café "de SPRING. »
Hier zouden nu ook LINKSE lieden vertoeven, hetgeen ernstig tegen het toch
"al zere been11 van FRELJNG is.
"Als wij , als extreem Rechts niet welkom zijn in de SPRING, dan LINKS dus ook
niet."
Opgeroepen wordt om hiertegen in de toekomst iets te doen. (Een kleine
verbouwing of zo, met watKklapjes hier en daar!)
Het idee vindt gretig aftrek onder de aanwezigen.

"Uitnodiging" -volgt! ! !

Betoog MSRDAHTT tegen de CD (OentTuti Democraten)

MCRDAQNT neemt op een gegeven moment ook het woord en gaat zich afzetten
tegen de CD.
JANMAAT, Johannes G.H. (3-11-1934) komt er vanaf in zijn verhaal slecht,
Daarnaast raaskalt hij over het feit dat de CD een compromis partij aan het
warden is. Volgens hem puur partij -politiek.



-17AÜIO-17 ACISÖISCHE

•ibu« 885.3200 AV,

Orde,discipline en kameraadschap.

datum,

Geachte kameraad,

U heeft zich als vrijwilliger aangemeld bij de N. V. D.
De N. V. D is een partijloze organisatie, bestaande uit alleen
maar vrijwilligers die zich bezig houden met;
a)0psporing en registratie van alle extreem linkse bewegingen en
personen.
b)Het beveiligen van Nationalistische activiteiten, als demon-
straties en bijeenkomsten
c)De N. V. D traint zijn mensen o. a gevechts/zelf verdedigings tech
-nieken.E.H.B.O en alle andere veiligheids aspecten.

Beantwoord volgende vragen en stuur dit direct door naar pb.
885,3200 AV Spijkenisse.

l)Heeft u een militaire opleiding, zo ja wat voor.

2)Beoe£ent u een sport, zo ja wat voor.
v»

. l , .....

3)Bent u in het bezit van een rijbewijs en/of auto.

4)Acht u,u zelf geschikt voor. een leidende rol binnen ons korps.

5)U weet dat u volledig op vrijwilligheids basis en voor u eigen
risico deel uit gaat maken van de NVD.

6)Vat zijn uw verwachtingen binnen de NVD.

7)Heeft u sugesties.zo ja welke.

<...*...

8)Volledig naam,adres,tel.nr.geb datum en paspoort/indentiteit nr

EIGEN VOLK EERST



L B Z E N
NAGEKOMEN

E N L A T E I
MEDBDBINGEN

L E Z E N
L E Z E N E N L A T E N L E Z E N

BRON: ELSEVIER 13/(-94.
Uitspraak van Procureur-generaal,thans Minister
van Justitie SORGDRAGER: HOE NEDEBLAVD ER OVER
DERTIG JAAR ZAL UITZIEN? VUIL EN ONVEILIG! ! ! ! !

ISJTEET OOK NI
SERIEUS NEMEN, MAAR HE DOE» HET NIET.
WAT JE ERMEE MOET.

Links-radicale rechtenstudenten ui de jaren zestig an
zeventig zitten thans als magistraten op .het fluwelen
kussen achter de groene taf el.. En dat is te merken. De
fatsoenlijke burger heeft'ten opzichte van de crimineel
"nauwelijks nog rechten.Niet de misdadiger «aar diens
slachtoffer is thans mikpunt voor onze justitie.
WIJ WILLEN EEN EIND MAKEN [OM DOOR BUITENLANDERS
GEDISCRIMINEERD TB WORDENf
WIJ DOEN EEN OPROEP AAN MILITAIREN EN EX MILITAIREN
ALSMEDE POLITIE EN EX POLITIE-MENSEN OM ZICH TB ORGA-
NISEREN EN EEN VUIST TE MAKEN TEGEN ONDERDRUKKING VAN
DE NEDERLANDSE BEVOLKING DOOR BUITENLANDERS WELKE TEN
DOEL HEBBEN HUN CULTUUR EH GODSDIENST AAW ONS'OP TE
DRINGEN!
STRIJD OOK TEGEN DE GEITEMHAREN-SOKKEN CRIMINELEN VAN
GROEN LINK(S)!! ZIJ BEWERKEN Z.G. ASIELZOEKERS HUN
PASPOORT VOOR AANKOMST IN NEDERLAND ZOEK TE MAKEN,
ZODAT ZIJ NIET MEER UIGEWEZEN KUNNEN WORDEM! DIE
RATTEN STRIJKEN WEL EEN FLINK SALARIS OP!

N E D E R L A N D E R S !
BEWAPEND U, WANT DE KORPSCHEF WIARDA VAN UTRECHT GAF
DE BURGERIJ DE RAAD EEN HONKBALKNUPPEL AAN TE SCHAFFEN.
IN ONZE GEVANGENISSEN, WAAR VERLICHTE DIRECTIES .
CONDOOMS UITDELEN EN PLEITEN VOOR HET VRIJ VERSCHAFFEN
VAN DRUGS, HEEFT IEDERE CRIMINEEL RECHT OP EEN KNUS
TOERICHTE CEL IN VERBAND MET ZIJN PRIVACY. DAT RECHT
WORDT ECHTER ONTZEGD AAN ONZE BEJAARDEN EN CHRONISCH
ZIEKE MEDEMENSEN DIE IN VERPLEEGHUIZEN WEGENS GEBREK
AAN RUIMTE IEDERE VORM VAN PRIVACY MOETEN ONTBEREN!

DAT KOMT ERVAN ALS JE GEEN CRIMINEEL BENT

4. v.T.V.O (Verzet Tegen Vreeade Overheersing)

COPIEËREN SVP EN LATEN LEZEN! KETTINGBR^-JM !!!

N E D E R L A N D E R S

Net als voor de tveede wereldoorlog toen ons land
werd overspoeld door Duitse ..dienstmeisjes" worden
wij heden ten dagen bedreigd door lieden uit Noord-
Af rika, met name MAROKKAANSE Drugsrunners. Ook TURKEN
en iedereen van ARABISCHE afkomst zijn inmiddels een
gevaar voor onze samenleving gaan betekenen, want wie
worden er in dit land steeds meer gediscrimineerd?
Wie rijdan er steeds meer in vatte MERCEDESSEN?
Wie rijden er altijd door rood licht, parkeren dubbel,
en hebben maling aan U en mij.
Of zoals de directeur van een ASIELBOOT in Ouderkerk
aan den Ijssel aan een verslaggeefster van het A.D
zei: DE ASIELZOEKERS VERVELEN ZICH, STAAN LAAT OP EN
GAAN LAAT NAAR BED. DAT MOETEN DE OUDERKERKERS MAAR
ACCEPTEREN. WANT ZIJ KOMEN IMMERS UIT EEN ANDER LAND
MET ANDERE GEWOONTEN!
Politie auto's en ambulance's rijden soms af en aan
maar als je bij de directie informeert wat er gaande
is, hoor Je dat er eigenlijk niets is gebeurd. De
politie wordt vervolgens sen spreekverbod opgelegd.
( WIJ NOEMEN DAT CENSUUR )
Wat te denken van 's-Gravendeel waar het aantal woning
inbraken fors is gestegen, winkeldiefstallen de pan
ui,trijzen en vechtpartijen met 's-Gravendelers legio
zijn.
In ZQüfilaren woede een massale vechtpartij tussen
ALBANESCHE EN ZAIÏRESCHE GASTEN die elkaar te lijf
gingen met kostbaar N E D E R L A N D S voedsel en
alsof dat niet genoeg was met de planten en bloem-
bakken van de omwonenden. En wij maar goed doen!
Toen enige tijd terug een door haar moeder afgestaan
Marokkaans meisje overleed,'en naar NEDERLANDSE maat-
staven werd begraven kwam direct de MAROKKAANSE gemeen
schap in opstand om het lichaam op te eisen om naar
MAROKKO te laten overbrengen want het moest volgens
ISLAMITISCHE traditie worden begraven.
Maar toen onlangs een NEDERLANDS JOODSE familie omkwam
'bij een vliegtuigongeluk boven Marokko en de nabestaan
den ze in JOODSE grond wilden begraven^ kon dat niet!!!



Tijdsns aan bijeenkomst notaoenen in een Kooms-natno-
lieks j;«srk in Dordrecht, waartoe een Islamitische
geestelijke was uitgenodigd, werd de vraag gesteld
«mdruiu een MOSLIM gea-n CHRISTEN kon worden. Het ant-
woord van de IMAN was: Het CHRISTENDOM is een inferi-
eure godsdienst.........U weer wel van die CHRISTEN-
HONDEN ! !
De vraag is wat al die MOSLIMS dan hier zoeken?

WIST ü : Dat ISLAMIETEN niat zoals.wij 'CHRISTENHONDEN.,
op de dag des oordeels worden opgegraven en
alsnog varbrand? ,
Nee, zij mogen tot in de eeuwigheid op onza
opgeruimde plaatsen blijven liggen. Nu be-
grijpt ü ook waarom er zo'n reclame wordt
gemaakt om gecremeerd te worden onder het mom
dat het zo hygisênisch is en niet goed is yoor
het millieu

WIST U : Dat onze toenmalige minister-president DRS
JOOP den UIJL, de NEDERLANDSE vrouwen opriep
£e pil te gaan gebruikan want NEDERLAND raakte
overvol. j
NEDERLAND IS VOL,risp toen het al vol was, aan j
andere met DRS voor zijn naam, maar teon was j
het land opeens te klein. Het is toch altijd i
wat. j

WIST ü : Dat iedere MOSLIM een niet MOSLIM een verach- l
telijk wezen vindt? |

WIST ü : Dat 90% van de gevangenen in ons land van j
buitelandsa afkomst is, en hoe kan het ook <
anders de MAROKKAANEN het ergste''soort'•zijn?j

WIST U : Dat MOHAMED RASOEL een boek heeft geschreven t
over zijn eigen soortgenoten en waarin hij !
onn uaarschuwd over de gevaren van de ISLAM? \, LAND VAN NAIÏVEN EN DWAZEN" i

(Het boek is snel uit de handel genomen) j
WIST U : Dat de moordenaars van het pasgeboren kalfje: l

OPPIE; TURKEN waren en dat de (ouders ) j
reageerden met: nou en
En dat de schoft die het prachtige witte !
schimmel via de ANUS en de BAARMOEDER door-
boorde tnet een ijzeren staaf ja U raadt
het al, een MAROKKAAN was! !
Zijn straf zal hij niet ontlopen, daar hebban !
ue Dhr WILTING voor( Pistolar^aul). j

1

LEZEN EN LATEN LEZEN LEZEN EN LATEN LEZEI

WIST (I : Dat voor Kerwin Duinmeier zonodig ean bealc
moest worden opgericht. Maar U moest eens
wetan hos zijn vroegere buurtgenoten over
hem dachten
Dat voor de Z E S (6) slachtoffers van de
moordpartij in café het Koetsiertje in DEL.
waar een TURK zijn pistool op hen leegschoi
nog niat eens een herdenking mocht plaats-
vinden. Ook niet voor de DRIE ( 3 J vrouw
welke op het Metro station ZUIDPLE3N werde
vermoord.
In het Kralingsebos in ROTTERDAM werd een
vrouw zeer zwaar mishandeld en aen verkopa
van een kledingzaak doodgeslagen door vier
Surinamers van Hindoestaanse afkomst, die
wel vaker mensen mishandelden want ze hadd
een hekel aan blanken, en weer geen monume
voor de slachtoffers van dit geweld. Welne
wéar moeten ze met al dia beelden heen,
NEDERLAND is al zo vol, niet dan ?

15/8/94 Er kan nog meer bij: Op 15/8/94 verd lang
Rijksweg A.13 het doodgeschoten lichaam
gevonden van een 63 jarige Dclftcnaar. De
plaats vaar de man verd gevonden staat be-
kend als ontmoetingsplaats van....MAROKKAA
schandknapen.

15/8/94 Vier ROEMEENSE asielzoekers opgepakt in Gi
Rijen. Ze waren wel met hun auto waarin ga
stolen spullen vereen aangetroffen

13/8/94 VIJF EN TWINTIG jongen, merendels van
MA20KKAANSE afkomst aangehouden wegens in-
braken, kluiskraken en verduistering. Deze
keer in har Gooi, weten ze daar ook eens
hoe het is oei in angst te zitten.

29/7/94 Z2YEN illegalen ROEMENEN opgepakt wegens
straatroof, bedreigingen en steekpartijen.
(een andere groept dan die van 15/8/94)

15/8/94 In «Je Derdeoosterparkstraat in Amsterdam
is een met messteken vermoorde
MAROKKAAN gevonden.
Volgans de politie ging een ruzie om DRUGS
e~ verbleef hij illegaal in NEDERLAND.

NEDERLAND >.±S VOL IS OVERVOL COPIEËR DEZE BRIEF



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

Onderwerp: Vergaderingen Kringleiders en gen.raadsleden op 22-
10-94 te Sassenhein.

Aan Aan Operatiemumer

Operatienaan

Infonunner

Teamnaan

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

l

(

D29M10W253

Aanwezig:
Tibor MUDD&/
Min BEAÜX /
Steward
Henk RUITEN!
Chris
MarchelA RUTER
Ton SUtSEMERS
Derrek NEPPEUI
Bart PELIKAMly
Reay HAGERAApr

Douwe v.d. BQ& *
Marti jn FRELINIjr,
Peter LEENVAARV
Mark de BOER/

RUTER was aanwezig on een toelichting te geven op zijn voor-
stel tot reorganisatie van de partij.
Het belangrijkste punt van de vergadering waren de financiën.
De financiële toestand is niet erg rooskleurig doch ook niet
van dien aard dat de partij hierdoor in de problenen kont.
Door Douwe v.d. BOS werd gevraagd of sanenwerking net het
Nederlands BLOK in de drie noordelijke provincies nogelijk
was. (Hierop werd verder niet gereageerd).
Uitgebreid werd gediscusseerd over het verzamelpunt voor het



Vervolg informatierapport

partij-congres. Aanvankelijk werd besloten om op 12.00 uur op
CS Den Haag te verzamelen. Volgens MORDAUNT zou de vergadering
niet in Den Haag maar in Zoetermoer worden gehouden.
Later kwam dit echter weer te vervallen en besloot men te
kiezen voor een systeem waarbij de kringleiders zouden zorgen
voor een lokaal verzamelpunt.
Door KOTER werd een uitgebreide toelichting gegeven op zijn
reorganisatie-voorstel. Men had hier verder weinig kommentaar
op.



Vervolg informatierapport

I M F O R M A T I « R A P P O R T

Onderwerp: Forua te Leiden op 24-10-94

Aan Aan Operatienummer

Operatienaan

Inf onummer

Teamnaam

GAZO

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

: 59 . 94

59 . 2

N.a.hr. de uitnodiging van o» aanwezig te zijn op 24-10-
94 Hêri, een forum te leiden van de Mr. Annelien van Kappeyne
v.d. Coppelo Stichting, bleken op genoemde bijeenkomst een
vijftiental CP-leden op af gekomen te zijn, w.o.:

Marld/PETERSE (Zaltbommel)
Roeide BOER (Tiel)
Mar k Mie BOER
Wim^BEAUX
TibouLMUDDE
DerklMEPPELINK
Petear LEENVAART

FRELING

Voor de ingang werden pamfletten verspreid door aanhangers van
de CP86.
Door verschillende CP86-leden werden vragen gesteld. Inhoude-
lijk verder geen bijzonderheden.



M E L D I N G S F O R M U L I E R

RID : Haaglanden
Datum : vrijdag 25 november 1994

Rapporteur: 15

/..;..:':.ANP,.: j

te» 1 = 50112/227 !», .„t

Aan : BVD
Onderwerp: Congres CP'86.
Evaluatie :

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlicttingen en Veiligheids
diensten deel ik het navolgende mede:

Op zaterdag 19 november 1994 heeft do CP'86 een partij-congres
gehouden. Dit vond plaats in restaura! t DCJ -•n-.jel in de gemeente
Lisse .
De dag voorafgaand aan het congres verbood burgemeester Van
Leeuwen van Zoeterneer, het congres in zijn gemeente te laten
plaatsvinden.
Dit werd op vrijdagavond kenbaar geraaakt nioldels het ANP. De
heren H. Rxiitenberg en S. Mordaunc, k.-egon v&n de plaatselijke
politie in persoon het verbod uitgereikt.

Op vrijdag 18 november werd bekend da- verschillende AFA-afde-
lingen er vanuit gingen dat de CP'ers hoc ooi.'jres gewoon zouden
laten plaatsvinden.

Op zaterdag 19 november verzamelden zich u-:.*::reeks 12.00 uur,
op het Centraal station in Den H>.i«j, ^o'n : :o CP'86 aanhangers.



RID nr.: 15/3160028

Vervolg meldingsrappor'.

Kort na 12 uur stapten de CP-leden in de trein naar Lalden. In
Leiden is men met bussen van het streekvervoer (en enkelen net
auto'e) naar Lisse gereden.

Aan het eind van de ochtend bleek ook, dat /ich een grote groep
aktievoerders uit AFA-kringen had verzameld op het parkeerter-
rein van benzinestation Knorrestein, -je legen ter hoogte van
Zoeterneer naast de rijksweg A 12. Men verplaatste zich in 2
grote touringcar-bussen, vele kleine busjes en diverse voorna-
melijk gehuurde personenauto's.
N •:« 13.00 uur verplaatste de stoet zio.i ;ia.i; Leiden, waar wen
g•;.• ruime tijd op het parkeerterrein ir i .U: Groe:._ordhallen bleef
w.; oh ten.
Ha 14.00 uur vertrok de stoet naar Lijse, waar men parkeerde op
het terrein van Groencentrum Bakker. J> ho~ parkeerterrein
L_eef een groep bij de voertuigen achter, v .in af het terrein
votrok de rest in een demonstratieve optocht naar het 200 meter
verder gelegen restaurant De Engol. D.iur pc.»toerde nen zich
voor de ingang. De buitenste personc.; hiel .ia:, de groep bijeen
tiiddels een touw. Veel demonstra nte r. aroog-^n bivakmutsen en
halmen. Enkelen droegen stokken mee. Gt:iivir.-:m)e de middag werden
luidkeels protesten tegen de fayciör. : . qer >epor. on werd diverse
n..ien door middel van een omroep. nsta.lati.. -.:*.. het publiek
. .tgelegd wat de bedoeling van de aM :c w.̂ y.. Met publiek kreeg
i:-.fvens pamfletten uitgereikt.

Aan het eind van de raiddag werd doei XL voorr.u^gen en KE'ers
c-c n muur gevormd en werden CP'eri» v ia io z. i-ui-jang van De
Engel 2 bussen ingeloodst. Bij hoc vc-rtre'; wo^don in de bus de
da kramen geopend en werden projectie", en (g 4.4.011, flessen «n
afbakken) naar buiten gegooid. DJ t vet -.i Lo-in-woord met enkele
*vcourtjes. Vanuit eon dakraam bracht oer. ;.K nhead tijdens de
i.:̂  tocht de Hitlergroöt.

i:••?. CP'ers zijn afgewet op het C.3. r.e heid-jn.

'."! demonstranten zijn nog korte ti>.-} opqeh.Hi.lcn op het parkeer-
terrein van De Engel, waarna zij r TLinq Â uj'-ioT-jam en Utrecht
vertrokken.



RID nr.:15

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

Onderwerp: Ledenvergadering CP'86 te Lisse

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infoniuuner

Teamnaam

6AZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

21.11.1994

15. . . i;i

geen

:-25.'*1129/226



RID nr.: 15

Vervolg informatierapport

Toen de vergadering om circa 14.15 uur begon waren er
120-130 personen (waaronder nog geen 10 vrouwen) in de

zaal aanwezig. het aantal aanwezige skinheads
50 a 60, waarvan 40 echte skinheads. Zij waren gekleed in
teeshirts met daarop teksten als Feyenoord hooiigans,Feyenoord
White power. Ook de oorbellen waren rijkelijk vertegenwoor-
digd. Uit vorenstaande en uit het dialect dat gesproken werd
concludeerde dat die skinheads afkomstig waren uit
Rotterdam.

De voorzitter fungeerde als spreekstalmeester.
achter de bestuurstafel: H.Runtenberg (voorzitter),

W.Beauk. (vice voorzitter), TH V( secretaris) , SN (bestuurslid)
en ene Blöfee die werd geintroduceerd als de nieuwe penning-
meester van ae CP'86. Volgens is hij niet gekozen door
de leden maar waarschijnlijk benoemd op voordracht.



RID nr.: 15.

Vervolg informatierapport

De vergadering werd na de inleiding van de voorzitter voortge-
zet door TM. Hij gaf een overzicht van de par-
tijactiviteiten over het laatste jaar (gemeenteraads- en
Tweede Kamerverkiezingen, bijeenkomst in O'Casey's, Warns,
Ijzerbedevaart enz.)- Ook lichtte hij toe dat het Vlaams Blok
een samenwerkingsverband was aangegaan met Janmaat.Ha interne
protesten binnen het Vlaams Blok van de radicale vleugel is
die samenwerking afgebroken. De relatie met de CP'86 is hier-
door volgens TH weer hersteld (voor zover deze verstoord was).
Volgens heeft vorenstaande zich op korte termijn afge-
speeld, vermoedelijk na de 2e kamerverkiezingen.

kwam nog even terug op de inval op 4 plaatsen
n Nederland en 2 in Duitsland. Net name de inval in Duitsland
heeft alle normen op het gebied van Europees recht geschonden,
aldus TM. Volgens TM verzwijgt het openbaar ministerie in
Nederland de inval omdat geen belastend materiaal is gevonden
en zij niet willen afgaan.Ten slotte heeft de gebeurtenis al
meer dan 13 maanden geleden plaatsgevonden. TM roemde het
herstel van de partij na de inval. Volgens TM heeft de partij
geen schade opgelopen. Twee weken daarna verscheen het partij-
blad alweer.

Over het partijblad zei TM :' Iedereen die ik
spreek is tevreden over de kwaliteit van het blad, ik zou
degenen die mij als hoofdredacteur bijstaan graag persoonlijk
willen danken. Helaas is het in onze schijndemocratie niet
mogelijk hun namen te noemen.'Overigens zal Centrum Nieuws in
1995 6 x verschijnen in een gewijzigde lay-out.

TM noemde tevens de gevolgen van de inval voor Wijngaar-
den.Beaux kwam hier later op terug.Ook verzocht
TM een ieder die handig was met een computer contact met hem
op te nemen na de vergadering.

De tweede spreker was de voorzitter. Ruitenberg gaf vrij
uitgebreid aan hoe zijn carrière was verlopen. Hij is ontsla-
gen bij Scania te Zwolle omdat zijn sector geen allochtonen in
dienst had en hij niet van plan was deze aan te nemen. Binnen
Scania had hij geconstateerd dat 70 % van het ziekteverzuim
werd veroorzaakt door het kleine aantal allochtonen in het
bedrijf. Volgens agent zei hij letterlijk:'Ik heb een baan met
een inkomen van meer dan f 4000,- netto per maand (en een
onkostenregeling) opgezegd om mijn politieke idealen te verwe-
zenlijken'. Ruitenberg gaf aan tot de oprichting van een 'club
van honderd' te streven; d.w.z. zoeken naar personen die
bereid zijn (eventueel anoniem) om maandelijks f 100,- af te
staan aan de partij.



RID nr.: 15

Vervolg informatierapport

De derde spreker was de nieuwe penningmeester
Blote. Hij is binnen de partij belast net de opbouw, coördina-
tie en het uitbouwen van de kringen. Hij gaf een beschouwing
over het functioneren van een kring (regelmatig kontakt,uitge-
ven van eigen kringbladen etc.).Indien een kring een jaar lang
goed functioneert dan krijgt men van het bestuur van de CP'86
meer zelfstandigheid. De kringen Zuid Holland Noord en Zuid
Holland Zuid zouden thans beginnen te draaien. kreeg de
indruk dat Blote kringvoorzitter is van de kring Zuid Holland
Noord.

Na deze spreker was het pauze 'dus vlug naar de bar'.

Omstreeks 15.15 uur werd de vergadering hervat. Vlak daarna
arriveerde de NE buiten de lokatie. Ruitenberg verzocht de
aanwezigen in de zaal gewoon door te gaan met vergaderen
zolang dit mogelijk was. Aanvankelijk waren de gordijnen in de
zaal open maar die werden dicht gedaan.

Daarna kwam een verhandeling van over
de Grondwet en wijzigingen die de Grondwet (met name artikel
1) had ondergaan in de laatste 10 jaar. Als grootste schuldige
werd Van Thijn aangewezen. Hierna volgde _ een
scheldpartij van 15 minuten aan het adres van Van Thijn. ( Van
Thijn is een joods zwijn enz.) .Tijdens de behandeling van de
Grondwet gebruikte Beaux de folder over artikel
l van de Grondwet die ook gebruikt werd in de St.Pieterskerk
te Leiden. Tijdens de speech van Beaux ging de
rechter arm van een van de aanwezigen omhoog. Uit de zaal kwam
toen de opmerking' Dat stellen we niet op prijs'. Volgens

was die opmerking niet gestoeld op idealistische gronden
maar kennelijk bedoeld om de zaal rustig te houden.

Ongeveer op dit moment arriveerden de tegendemonstranten. De
commandant van de ME kwam onder het luid zingen van de zaal
'sinterklaasje kom maar binnen met je knecht' de zaal binnen.
Ook de eigenaar van de zaal was gearriveerd. Zowel de comman-
dant als de zaaleigenaar wilden de leden z.s.m. de zaal uit-
krijgen. Volgens Ruitenberg was dit onverstandig. Hij stelde
voor om busvervoer naar het station te regelen.Nu naar buiten
gaan zou juist een confrontatie opleveren. Na enige discussie
waren beide partijen (ME en eigenaar) overtuigd van



RID nr.: 15,
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dit betoog. De bussen zouden geregeld worden en de vergadering
ging verder. SM nam nu het woord.Hij liet zijn verscheurde
toespraak zien, voor het geval dat hij gefouilleerd zou worden
bij het verlaten van de zaal. Voor de duidelijkheid, wat in
die toespraak heeft gestaan zou aanleiding geven tot strafver-
volging. SM hield zijn toespraak, net overslaande sten, uit
zijn hoofd. De tekst was aangepast aan de verstoring van de
vergadering. de hoofdpunten van zijn
betoog: Jodenstreken, schijndenocratie en teringlijers, etc.

Achter in de zaal waren een aantal skinheads materiaal
aan het verzanelen on de veldslag nee aan te gaan. (Stoelen,
asbakken, bierglazen etc.). Ruitenberg zag dat de skinheads
bezig waren de rest van de partij over te halen de confronta-
tie aan te gaan. Ze waren tenslotte buiten naar net ongeveer
200 personen terwijl in de zaal circa 125 strijdlustige perso-
nen aanwezig waren. Dit dreigde te lukken.
Ruitenberg nan nu het woord. Hij zei:'Als het nodig is slaan
wij er op los, naar dan alleen op nijn signaal'. Na enige
protesten werd de vergadering vervolgd net het beantwoorden
van vragen van leden die deze vragen van te voren schriftelijk
hadden ingediend. Hierop werd het weer rustig in de zaal. De
skinheads hadden _ gen aanvoerder, het was neer
'en nasse' proberen de aanwezigen over te halen on de strijd
net de denonstranten aan te gaan. Volgens had Ruitenberg
niet de intentie on de strijd aan te gaan. Hij had een stabi-
liserende invloed op de groep. Freling ondersteunde het ge-
sprek van Ruitenberg net de politie op een rustige en genatig-
de wijze.

Een van de aanwezigen
stelde voor de naan Vlaams Blok te laten regis-

treren. Philip de Winter zou dan bereid gevonden noeten worden
on lijsttrekker te worden. Het bestuur was niet gecharmeerd
van dat idee. Het bestuur gaf toe op korte termijn de naan te
willen wijzigen in Nationale Volkspartij.

De ME commandant kwam nelden dat de bussen waren gearriveerd.
Ruitenberg verzocht een ieder geen 'erectie in de rechter arn'
te krijgen bij het verlaten van het pand. Eén van de leden
wilde als provocatie (teken van minachting) naar de denon-
stranten toe met enkele andere leden de blote billen tegen de
ranen drukken. Onder leiding van Freling werd een klein groep-
je opgestookt on alsnog de confrontatie (op weg naar de bus)
aan te gaan. Deze groep voorzag zichzelf van een aantal asbak-
ken on nee te gooien.
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Vervolg informatierapport

Freling heeft *• op geen enkele wijze aan de dis-
cussie net het bestuur van de CP'86 deelgenomen. Hij heeft
niets ingebracht en ook geen voorstel gedaan.

Een aantal leden was met de auto naar de lokatie gekomen.
Nadat de bussen vertrokken waren bleven de autobezitters
achter in de zaal.



Centrumpartij '86
Eigen volk eerst

Wijziging wijze van verzamelen voor de
algemene ledenvergadering van de Centrumpartij '86.

CENTRUMNIEUWS

Postbus 84 '
NL-2170 AB Sassenhefm
Tel.: 02522-13732
Fax: 02522-17058

Hoofdredacteur
TimMudde

uw kenmerk ons kenmerk

TM/25-10/01
verzonden per

post
datum

25-10-94

Partijgenoot, c >

Op dringend verzoek van de kringbestuurders heeft hét Dagelijks Bestuur
van de Centrumpartij '86 besloten dat er groepsgewijs aangereisd zal
worden naar het congres van 5 november.

NIEUWE WIJZE VAN VERZAMELEN:

Alle leden dienen hun desbetreffende kringleiders te bellen over de nieuwe
verzamelpunten, telefoonnummers en tijd van bellen staan hieronder.
U kunt bellen vanaf maandag 31 oktober.
De kringen reizen gezamenlijk naar de congreszaal.
Hiermee komt het verzamelpunt op Den Haag Centraal Station te vervallen.

Telefoonnummers en tiiden waarop u informatie kunt verkrijgen^ _

ringen Friesland, Groningen en Drenthe: Q56i9-39~9 (na 20.00 uur).
.ring Overijssel: 038-541023 (kantooruren)
Kringen Gelderland, Brabant-Oost en Limburg: 085-438,473 (na 20.00 uur).
Kring Utrecht: 030-252219 (na 20.00 uur).
Kringen Rctterdas, Zuid-Holland «n.ld: 010-4173189 (tussen 12.00 en 16.0'
uur). . . . .
Kring Zuid-Holland Noord: 02522-21824 (na 20.00 uur).
Kringen Brabant-West en Zeeland: 01100-11679 (na 20.00 uur).
Kring Den Haag: 070-3652470 (tussen 12.00 en 22.00 uur)
Kringen Noord-Holland Noord- en Zuid, Amsterdam en Flevoland: 020-610529
(na 20.00 uur). "

VAN KRACHT BLIJFT:
TOEGANG ALLEEN OP VERTOON VAN GELDIG LIDMAATSCHAPSBEWDS.
(Aan de deur kan eventuele, achterstallige contributie worden voldaan)

Wij blijven rekenen op uw massale en gezamenlijke komst.

Het Dagelijks Bestuur

Presidium Centrumpartij '86, Postbus 6, NL-7690 AA Bergentheim
Tel.: 05234-1244, Fax: 05234-1244, Postgiro 1934072



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nummer :
Datum :
Evaluatie:
Bijlagen :

0462
7-11-1994

Afkonstig van:

': Bxtv^an Jtedts. C3**86. KKK etc.

CP'86.

Cp zaterflag 22 oktober 1994 vindt in motel Van der Valk te Sassenheim een
uitgestelde. CP'86 vergadering plaats voor (deel) gemeenteraadsleden en kringbe-
stuurders.

aanwezig:
TLbor (23-2-1965) ;
Willem J. (31-7-1930) ;

Hesndrik (21-6-194
Stewart F. (21-1-196

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

Bart (21-12-1968);
Ben (ngo) ;

Michel A. (ngo) ;
Johnny (28-2-1966) ;
Martyn (14-9-1964);
Nfaroel (6-6-1966) ;
Marco (27-6-1966);

DER BOS, Douwe (7-9-1958) ;
, Derk (13-6-1968) ;
jongen uit Groningen -en-

3 onbekende jongens uit Noord-Holland.



Informatierapport

Onderwerp : CP'86 congres, 19-11-94
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Operatienummer : D2OP/94-13B

Operatienaam :

Infonummer

Teamnaam

: 2

:

: D2S/GAZO
AG5?vHA NR -

Ontmoetingsdatum : 22-11-94

Rapporteur : D2O/ [*? S k 1 2 O 1 / 2 3 1

Bijlagen : ' -; —

Evaluatie bron

Via diverse verzamelpunten in het land reisden de ca. 130 deelnemers
doorgaans per trein naar het centrale verzamelpunt in Den Haag (GS).
Vandaar werd per trein (en een paar auto's) gereisd naar CS-Leiden,
vanwaar men per bus naar Lisse, restaurant De Engel - de uiteindelijke
bestemming - vertrok.
|Na een uur arriveerden ook de linksen (ca. 200) in Lisse waardoor -

het dan toe redelijk verlopende congres wanorderlijk
werd.
Voordat links arriveerde hielden een aantal personen een toespraak:
- Tim MUDDE: een zakelijk verhaal over de organisatie en over het
afgelopen jaar. Het ledenbestand zal geschoond worden o.a. om de
financiën op orde te kunnen brengen.

- Wim BEAUX: een komische racistisch getinte toespraak.
- Henk RUITENBERG: stelde zich voor en vertelde over zijn achtergrond.
- Steward NORDAUNT: een emotionele scheldkannonade, zijn geschreven
toespraak had hij vooraf verscheurd omdat hij bang was dat dit stuk
tegen hem gebruikt zou worden als hij gefouilleerd zou worden.

- BLOTE: zijn toespraak ging verloren in het tumult van de zaal,
vanwege de aankomst van links.

Na enig gehakketak over het wel of niet doorgaan van het congres
-waarbij ook de politie inzag dat er weinig keus was- werd doorgegaan.
De aandacht was er echter niet meer bij.
•Gestemd werd slechts (positief) over het voorstel om WIJNGAARDEN erelj
te maken.

-die overigens geen spreektijd had aangevraagd- stelde voor
om de naam "Vlaams Blok" voor de CP'86 te gaan gebruiken.
RUITENBERG greep de hilarische reactie aan om mee te delen dat de CPj'E
voortaan door het leven zal gaan als CP'86/NVP (Nationale Volkspartij)



waWrblj het de bedoeling is dat uiteindelijk alleen de naam NVP
ovetyrolijft. Er kwamen geen reacties op deze mededeling.
FRELING en consorten die achterin de zaal zaten droegen niet anders
bij aan het congres dan de roep om te mogen 'hakken" als de linksen
zich roerden. RUITENBERG wist overigens de gemoederen telkens weer te
sussen. Alvorens men met de door de politie opgetrommelde bussen
vertrok werd door MUDDE bij de uitgang gecollecteerd. Nagenoeg iederee
leverde enig papiergeld in.

Links was goed georganiseerd, men had o.a. een aantal -w.s. huur-
Astra's ingezet.
In een ervan werd een deuk getrapt door Hark de BOER.
Via het scannen van de politiekanalen kwam links waarschijnlijk
achter de uiteindelijke vergaderlokatie.
De NVD was in het geheel afwezig.

D2D/



Informatierapport

Onderwerp : CP'86-organisatie
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Operatienummer : D2OP/0560/94-13C

Operatienaam :

Infonummer : 3

Teamnaam t

GAZO : D2S/

Ontmoetingsdatum : 22-11-94

Rapporteur :

Bijlagen :

Evaluatie bron

1. De CP'86 gaat toch deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen
in Noord holland.
Wim BEAUX wil lijsttrekker zijn. De kringen Amsterdam, Hilversum er
Boven zij al rond/10 handtekeningen.

2.

3.

C2341201/232

-J* l "i
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Onderwerp: CP86

Aan Aan Operatienummer

Operatienaam

Infonummer

Teamnaam

GAZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

61.94/
ft

9 L.Q£- H- *J

i R '

JL

27-11-94
daar waren o.a. aanwezig:

verjaardagsfeest bij RvT.

Dhr. PK.IT (Arnhen)
Frans TfflEUHISSEN (Nijmegen)
'Henkie WIJNHOVEH (Nijmegen)
Martijn FRELING
Peter »^EENVAART met e\Éitg.
Marcel WTER
Roei de BOER (Tiel)

. ... ».

'LodewijX FABER (Arnhem)
Chris BBDMER (Arnhem)
'Tim NUDDÉ met vriendin



RID nr.:

Vervolg informatierapport

13-12-94 Rijswijk algemene beschouwingen in
de gemeenteraad, waarbij door de CP86 fractie zou worden
gereageerd op de begroting van 1995 van de gemeente Rijswijk.

Hierbij waren aanwezig:
MarküffiTERSE met vriendi

xte BOER (Tiel)

• Steerd HORDAUNT

Marcel ifcéOGSTRA
BartyPEtbïKAAN
SLOOTHBG
8 onbekenden CP-leden.



M E X P O R M P I i I K »

RID
Datum

Rapporteur

s 13
» 23 december 1994,

* /».

T.50116/263
.-J

Aan
Onderwerp
Evaluatie

t BVD, D2, team
t CP'86.
i

Ingevolge artikel 22 van de Het inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het
navolgende medei

Op 15 december 1994 omstreeks 10.10 uur hebben ongeveer 10 mannen
(9 in de leeftijd van 20-30 jaar en l in de leeftijd van 60-70 Jaar) een korte
"demonstratie" gehouden in de hal van het Sloterdijkstation te Amsterdam.

Betrokkenen stonden stil voor de toegangsdeuren met een spandoek
van ongeveer 2,5 meter breed met de tekst: "Werkgelegenheid Kigen volk Berst*.
Bnkele deelnemers droegen bordjes met het opschriftt "Volkspartij CP-.

De oudere man trad op als woordvoerder en liet sioh volgens de
erplaatae gekomen rapporteurs BOON of BOMM noemen (mogelijk Beaux). Na enige
itleg voor wat betreft de juridische mogelijkheden van de politie besloten de

mannen te vertrekken, voor de stationshal heeft toen elkaar vriendelijk de hand
geschud en ieder is zijns wcegs gegaan.

De korpschef van de Regio 13
i.-<jnens dece het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:
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I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Vergadering Hat. Volkspartij Cp '86 (13-01-1995)

Aan Aan Operatienunaer

Operatienaam

ïnfonumner

Teamnaam

GAZO

Ontmoetingsdat

Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

0260 /ô r-:rCT".

0295Q12W215

17 januari 1995

8,
l

Michiel BOS

aan deze vergadering
Henk Wijnhoven i

Michiel BOS
FABER
Jeroen SCHREIJENBERG
Roei de BOER

Petit
Henk Ruitenberg
Frans Theunissen

Tibor Mudde (bek)

Deze vergadering vond plaats bij

deelnemers

Mark Peterse



RID nr.: 8/95-70.1

Vervolg informatierapport

Voor de* pauze waren 24 personen aanwezig, na de pauze waren
dit er 26.

Michiel \(BOS opende de vergadering. Hij sprak over een
stuk dat was uitgegeven door het Nederlands Blok. Hierin stond
dat partijen als de Centrun Democraten en de Nationale Volks-
partij Cp '86 uit elkaar vielen en dat men zich beter kon
aansluiten bij het Nederlands Blok. Dit stuk was toegestuurd
aan diverse aanwezigen op de vergadering. Men vroeg zich af
hoe het Nederlands Blok aan de adressen kwam van leden van het
Nat. Volkspartij Cp '86.
N.a.v. dit verhaal werd er spontaan fl 2500,— ingezameld ten
behoeve van de provinciale staten.
Voort̂  vertelde hij over de advertentie die hij gezet had op
Teletekst en de reacties die hij hierop gekregen heeft. Hier-
door had men veel adressen gekregen van "linkse1* organisaties.

gaf vervolgens een lezing over
"links" in Nederland. Hij vertelde dat hij aanwezig was ge-
weest op een vergadering van "linksen" in Utrecht. Tevens
vertelde hij dat hij ontmaskerd was en de vergaderruimte werd
uitgezet. was van mening dat "links"
niet onderschat moest worden. Hij vertelde vervolgens het
e.e.a. over de organisatiestructuur van "links." Hij had zelf
een stencil gemaakt waarin het "hoe" en "waarom" van informa-
tie verzameling werd uitgelegd, (deze is als bijlage gevoegd).

vertelde dat antifa Nijmegen en Arnhem
verantwoordelijk waren voor de organisatie van de demonstratie
tijdens de landelijke vergadering van de Cp '86 (eind 1994).
Tevens drukte hij een ieder op het hart om geen strafbare
feiten te begaan. Het imago van de Nationale Volkspartij zat
in de lift en dit moest doorgevoerd worden.

Veryjölgeî s naar R̂ TENBERG het woord. Hij waai blij met
de grote opkomst en stelde dat de Nationale Volkspartij Cp ''86
in p̂kojtet was. Hij was van mening dat het kader meer moest
doen •tim het vertrouwen met de achterban te herstellen. Hij
wilde dan ook een ieder te woord staan die vragen had over de
partij. Iedereen werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
demonstratie in Rijswijk. Hij zou er zorg voor dragen dat hij
gearresteerd zou worden. Hij had al een camerateam van RTL4
uitgenodigd om te komen filmen.
Yfeh *ou tevens een oproep krijgen om mee te demonstreren tegen
dfe femfetawelijn. Dit zou moeten dienen ter ondersteuning van de
burgerij.

Michiel BOS werd tijdens de vergadering gebeld. Hij kwam
terug en verteld dat hij gebeld was door de woordvoerder van
"links" in Arnhem met de vraag of de vergadering van de Cp '86
*die dag zou plaatsvinden of de dag erop. Michiel BOS
onderstreepte nogmaals het lef van "links."
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Vervolg informatierapport

In Aet algeneen werd gesteld dat men meer contributie moest
betaUen t.b.v. de Nationale Volkspartij Cp '86. Alleen het
geld Voor het Centrumnieuws was niet voldoende.

Tijdens de vergadering werd er rondgegaan met een mandje
waarin geld kon worden gestopt voor de partij.

Michiel BOS vroeg aan het eind van de vergadering aan
leden van de Kring Nijmegen of zij mee gingen naar Rijswijk om
te demonstreren. Ivm geldgebrek werd dit niet gedaan.

Michiel BOS (bek) vertelde dat Constant i jn Klisters
nog had gebeld om te vragen of de demon-

stratie in Rijswijk nog doorging. Hij wilde hier ook naar toe
gaan. Michiel BOS had gezegd dat de demonstratie niet
doorging.



INFORMATIE VERZAMELEN OVER TEGENSTANDERS

WAAROM ?

- Onze tegenstanders doen het ook.

- In publicaties kunnen wij op deze manier verbindingen van
linkse politieke partijen net terreurgroepen als ONKRUIT en
RARA duidelijk naken.

- Voorlichting van het publiek over de meestal communistische
achtergronden van de antifa-leiders en vele media.

- Het op de hoogte zijn van verstoringen door antifa van onze
bijeenkomsten.

- Het aantonen dat de wetovertredende groepen subsidie krijgen
van de overheid.

HOE ?

- gedateerde krantenartikelen en -foto's.

- verenigingen/stichtingen opvragen bij Kamers van Koophandel.

- het navragen bij het Kadaster van eigenaren van panden

- het opvragen van subsidies bij gemeenten (is openbaar)

- het zelf fotograferen van mensen bij o.a. demo's, rechtsza-
ken, in linkse boekhandels, wereldwinkels, enz.

- het goed opletten in je eigen buurt en omgeving: breng je
eigen buurt in kaart!

- het noteren van autokentekens bij demo's enz. van de antifa.

- het nachecken van postbusnummers.

- het bezoeken van vergaderingen van antifa, wanneer deze
'voorlichting' geven in 'de buurt'.

- opnemen tv-programma's met extreem-linksen op de video.

- namen/adressen/foto's van journalisten verzamelen die oneer-
lijk over ons schrijven.

«ELKE ORGANISATIES ZIJN INTERESSANT ?

- wereldwinkel - sap/rebel
- antifa-clubs - fafk (in Friesland)
- kraakbeweging - anti-discriminatie bureau's
- amok - fok
- kafka - anne frank stichting
- onkruit - bureau Jansen & jrnssen
- rara - enz. enz.



NAT TB DOEM MET DE VERZAMELDE INFORMATIE ?

- Doorsturen naar het Kringbestuur.

HAT VOORAL NOOIT DOEN ?

- Strafbare feiten plegenf



Informatierapport

Onderwerp : HB-vergadering van de CP'86 op 07-01-95

Operatienummer : D2OP/0560/95-1A

Operatienaam :

Infonummer : l

Teamnaam :

GAZO : D2S/

Ontmoetingsdatum : 12-01-95

Rapporteur :

Bijlagen :

Evaluatie bron
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Op 7 januari vergaderde het HB van de CP'86 in een bijkantoortje van
het gemeentehuis in Hilversum.
Aanwezig waren 22 personen (geen opvallende afwezigen).

- - - • - H e t waren in hoofdzaak
Henk RU^ENBERG, Tim MUDDJJ2 en Marcel RtyfER die het woord voerden.
Uit de vergadering het volgende:
lf Te beginnen op 21 januari in kring Zuid-Holland, jSpijkenisse, gaat

er gestart worden met een scholingsprogramma dooyuiPTER. Aan de orde
komen het omgaan met de pers, het opbouwen van de kring en het
vblksnationalisme.

2. Kringactiviteiten: »
- Overijssel heeft een eigen kringblad. d̂ie in _het_
kringbestiiur zit doet ook Friesland en Groningen (laatste samen
met"

= Zuid Hollaftd Zuid probeert aan te sluiten bij Onrust die in wijken
ontstaat a.g.v. de opvang van drugsverslaafden.

« Zeeland -afwezig of deze vergadering- is bezig iets te
organiseren in Mechelen samen met de Jongeren van het Vlaams Blok
«ki Fransen en Duitsers. Het VB zelf is er Wènwege juridische
aspecten niet blij mee (ngo).

• De CP'86 doet aan de Staten verkiezingen mee in Zuid-Holland,
Utrecht en Gelderland^
T̂.b.v. laatstgenoemde provincie werd ter plekke f.100,— per
aanwezige ingezameld.
Noor̂ Holland doet niet mee, men kan de handtekeningen niet
rondkrijgen. De deelname in Utrecht en Gelderland is hoofdzakelijk
bedoeld om Wim VREESWIJK dwars te zitten.
Mogelijk gaat men een pamflet uit brengen met daarop een foto van
ROST van TONINGEN met JANMAAT en VREESWIJK.



Tim MUDDE vertelde dat JANMAAT had voorgesteld om samen met de
CP'86 in Utrecht tegen VREESWIJK op te trekken.
Omdat dit onder CD-vlag zou moeten had de CP'86 daar geen trek in.
In Utrecht zullen Tim MUDDE, Bart PELLIKAAN en Derk MEPPEL!£NK,
in deze volgorde, kandidaat staan voor de CP'86.
Op 14 januari organiseert de CP'86 een demonstratie in Rijswijk.
Henk RUTTENBERG zal daar in ieder geval bij zijn, ook aly de
demo wordt verboden.
Er is een commissie herziening beginselprogramma in het leven
geroVplm bestaande uit Marcel RUTER, Martijn FREIING en
Bart ̂ÈÏAgKAAN. v~ ^

6. Bart PELLIKAAN meldde in het gemeenteraadswerk veel steun te krijgen
van de WD-er \VRIJLANDT.

7. De volgende vergadering is op 17 februari in Spijkenisse.

D2D/


