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HB-vergadering van de NTfP 'CP'86 op 3 maart 1996 (10.15 - 13.00 uur)

Aanwezig waren:
Henk RUITENBERG
Wim BEAUX
Steward MORDAUNT
Tim MUDDE
Arnold BLOTE
HARK de BOER
Marcel HOOGSTRA
Marcel RUTER
Martijn FRELING
.Ton STEMERS
Derk MEPPELING (tot 12.00 uur)

.Michiel BOS

.Ronald vd WAL
Bart PELIKAAN
iR v DRUTEM

Er ie een uitnodiging gekomen van de Nationalistische
Studentenvereniging voor een demonstratie in Leuven.
Tim MUDDE meldt dat Wim VREESWIJK waarschijnlijk denkt als
enige een uitnodiging te hebben. Overigens is er tweespalt
binnen het Nederlands Blok. VREESWIJK wil een nieuw bestuur.



terwijl de rest een a.l.v. wil. is uit het
NB gegooid.

3. Besprekingen CP'86 - CD
Henk RUITENBERG gaat uitvoerig in op de toekomst. De situatie van
de CP'86 noemt hij in dit kader wankel. Bij nieuwe verkiezingen is
het maar zeer de vraag of financiën en benodigde handtekeningen
verzameld kunnen worden.
Bart PELLIKAAN, Marcel HOOGSTRA en Mark de BOER sputteren hierbij
als enige wat tegen. Volgens Henk R. is de CP'86 aangewezen op de
CD, hij doet uitvoerig verslag van de bijeenkomst op 15 februari ir
ruimte van de Tweede Kamer. Aanwezig waren daar een stuk of 70
personen van de CD tijdens een zogenaamde Goal-bijeenkomst (HB en
gekozenen). Een CP'86 delegatie waar o.a. Wim BEAUX, Marcel RUTER
en Henk RUITENBERG deel uitmaakten, was door Hans JANMAAT
uitgenodigd buiten medeweten van de aanwezigen. De komst van de
CP-ers en hun positionering vlak bij JANMAAT - Waarbij CD-ers naar
achteren moesten verkassen- ontlokte dan ook veel rumoer en een
aantal CD-ers verliet de zaal. Een deel kwam later weer terug. Henl
R. maakte geen gebruik van het aanbod van JANMAAT om de vergadering
voor te zitten. De toespraken van de CP-ers ontlokten veel applaus

—\n de aanwezigen.
* JANMAAT vertelde dat de CD meer de straat op moet en harder moet

gaan optreden, bij de CP'86 is op dit terrein veel
talent en know how aanwezig. Volgens Henk R. zette JANMAAT tijdens
de bijeenkomst openlijk CD-ers te kakken, hetgeen door iedereen
werd geslikt. Henk R. constateerde dat er in het HB van de CD veel
domme figuren zitten. CP'86-leden komen gemiddeld ook netter over
dan CD-leden. JANMAAT heeft tegenover Henk ook zijn ongenoegen ove:
de kwaliteit van zijn eigen mensen geuit. 'Wil SCHUURMANS kan het
niet, Wim ELSTHOUT is op zijn retour en Martin de REGT is zijn
koffiejuffrouw'. Volgens JANMAAT hoeven de CP-ers niet bang te
zijn voor hun raadszetels. JANMAAT wil Henk een deel van de
CD-zendtijd geven en CP-leden moeten automatisch CD-lid worden.
Het viel op dat Martijn FRELING behoorlijk positief oordeelde
over de besprekingen met de CD. Met name Mark de BOER was erg
negatief en werd door Henk R. terecht gewezen toen hij nogal
doordraafde.
Uiteindelijk werd besloten dat de besprekingen die tot nu
informeel waren geformaliseerd zullen worden. De CP'86-delegatie

} die op 8 maart met de CD gaat praten krijgt geen mandaat. Het
onderwerp moet als vast agendapunt opgevoerd worden voor de
HB-vergaderingen. Voor de CP'86 zullen deelnemen: Henk RUITENBERG,
Wim BEAUX, Marcel RUTER, Mark de BOER, Martijn FRELING,
Bart PELLIKAAN en Steward MORDAUNT. Op 12 maart mag men Henk
opbellen om het resultaat van 8 maart te horen.

4. Er is al een zaal voor de a.l.v. van de CP'86 op 18 mei (ngo).
5. Aan het gele boekje (ideologie) wordt gewerkt door Tim MUDDE

en Marcel <VUJ.A<\
6. De demonstranten in Kedichem op 29 maart wordt ws verschoven

naar 30 maart. Dit om de demo in Middelburg de wind uit de zeilen
te nemen. De CP'86 schreef een brief aan de NPD met het verzoek
niet mee te doen aan de demo van Constant KUSTERS op 30 maart.

7. Op 24-26 mei organiseert VOORPOST een kamp in Limburg op de
boerderij waar in november ook het partijfeest werd
georganiseerd.
Henk R. riep iedereen op massaal in te schrijven.

8. Kring Utrecht organiseert elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur een
CP'86-avond in café Het Amsterdammertje in Amersfoort.

9. Martijn FRELING moet van Henk R. zijn werkkamer op het stadhuis
fatsoeneren (vlaggen weg). Vindt MF geen probleem.
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Onderwerp : HBAvergadering van de CP'86 op 16-3-'96
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1. Aanwezig waren 20 personen, te weten:
Henk RUl̂ ENBERG
TimVKUDDE

RUTER
TonvSTEMERS
gteward MORDAUNT
«Tim BEAUX
Arnold BLOTE
Michiel BOS
«eroen SCHREYENBERG
Ronald vd WAL
Marti jn FRELING

Marcel HOOGSTRA
Mark de BOER
Derk MEPPELINK
Bart PELLIKAAN

47an SLOOTWEG

het kader van de besprekingen tussen CD en CP'86 werden
^kken uitgereikt (zie bijlagen). Het ene is een 6-punten

overzicht met de voorstellen van beide partijen, gemaakt door Tim
MUDDE. Het andere is een stuk van Marcel RUTER die 3 opties aangee:
voor de CP'86. Henk R. wilde dat iedereen de stukken las en
vervolgens zijn mening gaf. Aldus geschiedde. Daarbij bleek dat
nagenoeg iedereen voor optie l koos.



Alleen Steward MORDAUNT (JANMAAT belazerd ons) en Jeroen
SCHREYENBERG (tegen de CD) zagen helemaal niets in samenwerking.
Ook zag het allemaal niet zo zitten, maar dat kwam waar
schijnlijk omdat hij, zoals hij tot tweemaal toe opmerkte, een plac
voor z'n kop heeft. Henk R. die notabene als laatste zijn mening
gaf koos geen eieren voor zijn geld doch bepleitte een ruimere
opstelling dan optie l toelaat.
Ook Martijn FRELING leek overigens wel verder te willen gaan dan
optie l, zonder dat overigens nadrukkelijk uit te spreken. Wim BEAt
hield een lang pleidooi om vooral voorzichtig te zijn.
Na felle discussies onderbroken door korte pauzes (t.b.v. de
rookverslaafden) werd dus gekozen voor optie 1. Brabant moet
test-case worden, er komt een samenwerkingsvergadering op Kring- er
HB-niveau uitsluitend in relatie tot de samenwerking, er kan l-malj
een gezamenlijk blad gemaakt worden (uit te voeren door Tim MUDDE,
op kosten van de CD).
Er wordt toegewerkt naar samenwerking en lijstverbinding. In de
samenwerkingscommissie van de CP'86 zitten Henk RUITENBERG,
Tim KUDDE, Wim BEAUX en Marcel RUTER, Arnold BLOTE is reserve.
Op 18 maart komen de partijen weer bijeen in het Tweede Kamergebouv
Op 19 maart mag Henk R. gebeld worden voor het resultaat.
De gelden voor de juridische procedures worden ondergebracht in de
SSjlpC (Stichting tot Steun aan en Toezicht op de Centrum Partij).
BLu^E voert het beheer.
De demo in Leerdam zal zijn van 12.00 -13.00 uur.
FRELING stuurt nog bericht. Er wordt mogelijk in de toekomst
een taalgrensmars georganiseerd.



SamenwefkingsintenBe CD - NVP/CP '86

Inleiding:
De gesprekken tussen CD en NVP/CP'86 hebben inmiddels vorm gekregen als zijnde onderhandelingsgesprekken
inzake mogelijke verregaande samenwerking.
In alle te voeren onderhandelingen nemen deelnemers aan de onderhandelingen bepaalde posities en standpunten
in en zullen door overleg uiteindelijk bij elkaar en naar elkaar moeten groeien, Geven en nemen dus.
Op dit moment is de CD slechts de enige geweest die haar positie, standpunten en eisen heeft duidelijk gemaakt.
De NVP/CP '86 kan dit slechts na overleg en toestemming van haar HB. Waarmee duidelijk moet zijn dat op dit
moment slechts de intentie tot mogelijke samenwerking is afgegeven, zonder verder inhoudelijk toezeggingen te
doen.
Bij onderhandelingen nemen beide partijen in eerste instantie normaal gesproken harde posities in en worden harde
en hoge eisen gesteld aan de samenwerking met andere partij, zo ook in dit geval. De CD gaat uit van uiteindelijke
fusie van beide partijen onder naam CD. Maar Janmaaf s woord is nog geen wet! Voor de NVP/CP'86 betekent dit
gedegen, duidelijk en vooruitdenkend overleg, waarbij uiteindelijk een sterke positie mee bepaald moet worden.
Onderhandelingen zijn altijd zakelijk en dienen van verre van emotioneel te zijn.

Voorstellen CD: Krachtenbundeling van Centrumstroming, CD en NVP/CP '86, hetgeen
moet leiden tot vergroting van de mogelijkheden. Afzwaaiers zoals
Burgerpartij en Nederlands Blok zijn uitgesloten van samenwerking.
Gezamenlijke HB-vergadering (CD en NVP/CP '86).
Gezamenlijke Kringbestuursvergaderingen en daarbij uiteindelijk werken
naar één kringbestuur.
Gezamenlijke lijst voor de verkiezingen in Noord-Brabant CD/NVP/CPTO
1x een gezamenlijk nummer van beide partijbiaden: CD-Info en RN.
In Tv-uitzending CD, in April, krijgt Henk Ruitenberg het woord en maakt
melding van intentie tot verregaande samenwerking tussen CD en NVP/
CP'86.
Eindresultaat voor CD is: één partij onder naam CD.

Opties NVP/CP'86:

1.
NVP/CP'86 samen met CD op
lijst» CD/NVP/CP'86, waarmee
identiteit van beide groepen is
gewaarborgd en de
samenwerking en eenheid
duidelijk in lijstsamenstelling
naar voren komt
Eigen ontwikkeling NVP/CP'86,
op zowel organisatorisch als
ideologisch kan en moet
gewoon doorgang vinden.
In deze optie is verdere
intensieve samenwerking
vereist, met name op gebied
van DB, HB, Kringbesturen, e.d.

2.
NVP/CP'86-kandidaten op CD-
lijst, terwijl NVP/CP'86 blijft
bestaan, zonder (onder
voorbehoud) aan verkiezingen
zelfstandig deel te nemen. Naar
buiten toe is er sprake van
samenwerking, doch de lijsten
vermelden slechts CD, in dit
geval.
NVP/CP'86 wordt hiermee
omgevormd tot beweging.
Ontwikkeling blijft zich vormen
op gebied van beweging.
DB, HB en kringbesturen
worden samengevoegd, danwei
opnieuw gekozen.

3.
NVP/CF86 gaat na Noord-
Brabant verkiezingen op in CD
en houdt daarmee feitelijk op te
bestaan. Hiermee is sprake van
werkelijke fusie en wordt dus
naar buiten gebracht als
eenheidspartij onder naam CD.
Vorming van beweging is hierbij
wenselijk om richting te kunnen
geven aan ideologische en
organisatorische lijn.

im van NVP/CP'86 bijVoor welke optie ook gekozen gaat worden, duidelijk moet zijn dat het huidige k
elkaar en loyaal aan elkaar dient te blijven. Bovendien moet duidelijk zijn dat de CD gesprekken aangaat
omdat duidelijk is dat wij een ontwikkeling doormaken die kan leiden tot nog meer publiciteit en groei.
hebben met ons kader, onze activisten, onze ideologie en onze organisatie dus een zeer sterke
onderhandelingspositie en mogen dus best een harde positie innemen.



*r . A. - v .
CD — NTVI^/CI» '06

VRIJDAG O MAART 19

VOORSTKT.

1. lijstverbinding CD / CP'86
gemeenteraadsverkiezingen N-Brabant nov. '96

2. -gezamenlijke HB-vergadering
-gezamenlijke kringvergaderingen

3. instellen reguliere samenwerkingscommissies

4. uitgave gezamenlijk blad (CD-info / Rev. Nationalist)
(voorlopig eenmalig m. b. t. samenwerking)

5. NVP/CP '86 krijgt beschikking over zendtijd CD
(aankondiging intentie l partij in april)

6. Tweede Kamerverkiezingen Mei 1998
- l partij ( CD ) dient lijst in
- NVP/CP '86 gaat op in CD

VOOKSTItT. MVP/CP'86

1. lijstverbinding CD / CP'86
gemeenteraadsverkiezingen N-Brabant nov. '96

2. -gezamenlijke HB-vergadering
-gezamenlijke kringvergaderingen

3. instellen reguliere samenwerkingscommissies

4. uitgave gezamenlijk blad (CD-info / Rev. Nationalist)
(voorlopig eenmalig m.b.t. samenwerking)

5. NVP/CP '86 krijgt beschikking over zendtijd CD
(aankondiging intentie l partij in april)

6. Tweede Kamerverkiezingen Mei 1998
- lijstverbinding ( CD / CP'86 )
- NVP/CP '86 blijft bestaan

voorstellen zoals ze op 16 maart 1996 worden voorgelegd aan
het Hoofdbestuur van de Nationale Volkspart i j /CP '86.

uiteindelijke goedkeuring wordt op 18 mei 1996 door het leden-
congres van de Nationale Volkspartij/CP '86 genomen.



RID nr.:17/176/1996

Op zaterdag 30 maart 1996 wordt

gereisd naar het plaatsje LEERDAM.



RID nr.:17/176/1996

Uiteindelijk arriveren zij bij het NS-station te Leerdam

Na verloop van tijd groeit de groep aan tot circa 40 personen
van CP'86 en circa 30 personen van CD.

Overige aanwezige bekenden zijn:

, Marcel (6-6-1966) ;

chijnen ook:

Site (28-2-1956) en
een aantal Duitsers.



RID nr.:17/176/1996

Na te hebben verzameld, worden zij op een gegeven moment door
de politie begeleid naar het plein in Leerdam (centrum).
Dit plein wordt vervolgens hermetisch afgesloten.
Enkel zijn nu de CD-ers, de CP-ers en een heleboel journali-
sten te bespeuren.
Overige personen, "normale burgers", die zich eventueel zouden
willen aansluiten bij de CD-ers en CP-ers, kunnen onmogelijk
door het politiecordon heenkomen.

Die dag wordt duidelijk dat de leiding in handen is van
DE REGT en FRELING.

Uiteindelijk wordt door FRELING opgeroepen om te gaan demon-
streren, waarop de groep zich enigszins opstelt om een rondje
te gaan lopen.
E.e.a. is niet erg indrukwekkend te noemen, omdat ze enkel
mogen demonstreren onder het oog van politie en media.
Toch verliezen zij niet de moed en staan er tot slot een
aantal sprekers op, om na de demonstratie de eigen mensen en
de pers toe te spreken.
Personen die het woord nemen zijn:

JANMAAT;
DE REGT;
MÜDDE
en tot slot weer JANMAAT.

Van voornoemde "speeches" zijn video-opnamen gemaakt door o.a.
de politie.
Even ontstaat er enige commotie omdat KUSTERS, ondanks het
feit dat hij door FRELING is aangesproken om zich "netjes te
gedragen", toch een vlag wil voeren die afbeeldingen vertoont,
herleidbaar naar de WO-II.
Hoe dan ook, KUSTERS krijgt het voor elkaar om enige tijd zijn
vlag in het openbaar te tonen.

Tevens kan worden vermeld, dat door de CD-ers en CP-ers
gesignaleerd is dat er veel MOLUKKERS buiten het cordon van de
politie aanwezig zijn.
Echte incidenten hebben die dag niet plaatsgevonden.
Na te hebben gedemonstreerd en de speeches te hebben aange-
hoord, valt de groep uiteen,
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demonst'i^e o 27 april 1996.



RID nr.:17/235/199

Omstreeks 14.00 uur die middag zijn o.a. aanwezig de bekende
personen:

FRELING;

WIESEL;
HOMAN, Eite (28-2-1956);
TUBERGEN, Marins (20-5-1967);

GLIMMERVEEN, Johannes G. (14-11-1928);

KUSTERS, Constantijn A.B. (12-12-1970) en
TEIJN, Jan (30-7-1966).



RID nr.:17/235/1996

De hele middag staat in het teken van korte nietszeggende
acties om de politie op het verkeerde been te zetten.
Omtreeks 15.00 uur wordt een daadwerkelijke poging ondernomen
om met de totale groep, circa 40 personen, te lopen naar het
Zuiderpark-hotel.
Gevolgd door een busje ME

verschijnen zij op een gegeven moment toch bij het Zuïderpark-
hotel.
Omdat er op dat moment geen sprake is van een daadwerkelijke
demonstratie wordt door de politie niet opgetreden.
E.e.a. duurt tot het moment dat FRELING ter plaatse arriveert
en met nog een aantal andere onbekende personen wordt aange-
houden .

Opmerking verbinding:
Gezien het feit dat op een gegeven moment de groepsgrootte
toch meer dan 40 personen bedroeg en hier en daar toch kreten
te horen waren van: VOL IS VOL, -WEG MET ASIELZOEKERS,
BUITENLANDERS ERUIT, wordt op grond van een samenscholingsver-
bod, tegen de groep opgetreden.
Tot drie maal toe wordt opgeroepen om 'de lokatie' te verlaten
en zich te verwijderen.
Hieraan wordt geen gevolg gegeven, waarop de politie gaat
optreden.
Als één van de eersten wordt FRELING aangehouden, die op dat
moment een persverklaring wilde afleggen.
Naast hem zijn nog drie personen aangehouden die zich recalci-
trant gedroegen, en het gebod niet opvolgden.
Aangehouden personen zijn die middag:

Na de aanhoudings-aktie van de politie verdwenen de overige
belangstellenden/CP-ers, waarvan een aantal, onder wie:

Verder bleef het die dag rustig en zijn er geen bijzonderheden
danwei noemenswaardige zaken voorgevallen.

Einde opmerking.
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Voor het ledencongres van de OR d. d. 18 «ei 1996 werd verza-
meld op de parkeerplaats Nieuwgvaaf aan de A-12 te Zevenaar.
Daar. werd iedereen opgevangen door mensen van de NVD.
Marclde BOER
NardtlAHOOGSTRA
Nare vPBgFERSE ( Zaltbommel )

Voorts waren uit de regio Nijmegen/Arnhem aanwezig;

HenkieWlJNHOVEN (Nijmegen)

Frans \TrfEUNISSEN (Nijmegen)
A. VERH£d|CEN

Ronald v.d. MHkL (bek)
Dhr. PETlVlx( Arnhem)

Op de parkeerplaats werden routebschrijvingen uitgedeeld
waarna iedereen naar restaurant de Dassenburght werd

gebracht.
Daar hadden zich ongeveer 70 a 80 leden verzameld.



RID nr.:

Vervolg informatierapport

NelkoBStwoord werd genetten door de pi.w. voorzitter BEAUX.
Hij vertelde dat RUITENBERG was opgestapt wegens gezondheids-
redenen. Over de feitelijke oorzaak werd door hem niet gerept.

Door de voorzitter werd vervolgens de resoluties doorgenomen,
zoals deze ook al binnen het DB waren behandeld. Door de leden
kon vervolgens gestend worden waarna bleek dat men op dezelfde
lijn zat als het DB.

Inhoudelijk leverde de vergadering verder weinig op.
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Onderwerp : CP'86 congres op 18-5-'96
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Aanwezig waren ca 50 personen, waaronder 4 of 5 vrouwen en een paar
60-plussers. Het HB was zo ongeveer voltallig aanwezig.
De NVD (HOOGSTRA, de BOER, , Hark PETERS) zorgden voor de opvang o
de verzamellokatie en gaven daar de route naar de Dassenburcht. PETERS
(na brief van DB) en waren opvallend netjes geknipt. Evenals de
heenreis verliep ook het congres zelf zonder tumult. In het kort - de
agenda volgend:
1. Matte opening door BEAUX
2. Toespraak KUDDE: lichte groei ledental, ten tijde van 'samengaan'
met CD even een dip gehad.
3. De pen noemde geen cijfers, er is een positief saldo over boekjaa
'95 en de CP'86 gaat door in cassatie voor wat betreft het proces,
hebben goede hoop te winnen.
3a. De kascommissie (SLOOTWEG) heeft de kas in orde bevonden.
4. Voorstel nieuw DB - is akkoord - Alleen 7 personen uit Rotterdam
stak de hand niet op. FRELING was kennelijk bewust niet bij hem gaan
zitten wel maande hij zijn kameraden af en toe tot kalmte. De heren
hadden geen aandacht voor de toespraken en neigden af en toe krampjes
in de rechterarm te krijgen.
5. vroeg en RUTER antwoordde inzake de 3e weg strategie.



6. Hark de BOER hield een toespraak die goed leek voorbereid, hij kv<
goed uit zijn woorden, zei geen radicale dingen.
7. Geen resolutie.
8. Over de 3 opties inzake samenwerking met de CD.
8a. Massaal werd voor optie l gekozen Stewaj
HORDAUNT en wilden als enigen geen enkele vorm van
samenwerking.
9. De toespraak van MORDAUNT was een goedkope scheldpartij over
buitenlanders die te stom zijn om hier te werken etc.
10. Geconstateerd werd dat teksten en melodien van de Nationale
Liederen onvoldoende beheerst werden.
Diversen:
- RUTER meende dat MORREN en TEYN wel naar de CP'86 mogen overstappen
mits zij zich akkoord verklaren met het beginselprogramma.
- Over Henk RUITENBERG werd aanvankelijk gezegd dat hij wegens mediscl
omstandigheden afwezig is, later werd gezegd dat zijn afwezigheid te
maken heeft met gang van zaken rond de besprekingen met de CD.
- Hoewel dit niet de bedoeling was, werd er in de pauzes wel bier
genuttigd zonder dat hiertegen werd opgetreden.

O
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Onderwerp : Jfe'86 Kaderdag en HB-vergadering op 1-6-'96
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1. Aanwezig waren:
Wim BEAUX
Steward MORDAUMT
Hark de BOER
Arnold BLOTE
Martijn FRELING
Bart PELLIKAAN
Derk MEPPELIN6
SLOOTWEG
Marcel HOOQSTRA

Gerard van HAM

Ronald_vd WAL

Tim MUDDE

Marcel RUTER

2. Het omgaan met de media werd behandeld middels rollenspelen,
geleid door Tim MUDDE. Over het algemeen werd dit als leuk, nuttig
en leerzaam ervaren. FRELING en de BOER deden het leuk, HOOGSTRA en
PELLIKAAN slecht. Over journalisten werd gezegd dat ze doorgaans
negatief publiceren over de CP'86 - vooral Rinke vd BRINK. Toch moe
de partij met hen in gesprek blijven. Verwijs altijd door naar
deskundigen in de partij als je zelf te weinig kennes hebt. In



principe mag ieder HB-lid de pers te woord staan. De CP'86 wil een
eigen partij zijn met veel deskundige leden.

3 Aansluitend volgde een korte HB-vergadering.

- Tijdens de volgende kaderdag op l september zal het thema zijn:
Hoe herken je BVD-ers.
- Op 12 of 13 juli organiseert SLOOTWEG een feest. Braai met
voetbaltoernooi (elftallen van de CP'86, Vlaams Blok Mechelen, Voorpoi
Antwerpen en NPDj.
- Pinksterkamp '97 zal in Nederland worden gehouden (door SLOOTWEG).
In '96 namen 15 Nederlanders deel, waaronder Tim KUDDE met vrouw,
SLOOTWEG met zus en vriendin, BLOTE, NEPPELINK. Men was enthousiast.
-Financien: BLOTE noemde met naam en toenaam de stand van zaken rond <
betaling van de proceskosten door de HB-leden. De helft van het HB
betaalde te weinig, RUTER en van zelfs helemaal niets. Een
aantal betaalde meer (MEPPELINK, HOOGSTRA, de BOER, SLOOTWEG) en

~~) slechts een enkeling betaalde precies voldoende. De puntjes moeten op
de i worden gezet, iedereen moet zijn deel bijdragen conform afspraak.
- Een fax van de CD aan de CP'86 werd behandeld. Daarin worden BEAUX <
RUTER afgeschilderd als BVD-agenten. Bij navraag (jf*i-fri« *•* "T̂ T) werc
ontkend dat de brief afkomstig is van de CD, het zou om een links
spelletje gaan. Gebleken is dat binnen de CD niet de
CP'86-informatiemap is uitgedeeld aan de HB-leden. De CP'86 had er
voldoende aangeleverd. Afgesproken werd dat de CD het initiatief tot
contact zal opnemen.
- RUTER zal de Kring Brabant opnieuw gaan opzetten.
- RUTER was behoorlijk teleurgesteld toen zijn voorstel om een kader
weekend te organiseren werd verworpen omdat een paar mensen hiervoor
niets voelden.
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Info 1: HB-vergadering Van de CP'86 op 05-05-1996.

J

1) Aanwezig varen;
Win BEAUX\>.
Steward HORlAIJNT
ArnoldVyBLOTE
MartijilJRELING
NarcelHOPOGSTRA
Mark We BOER

Ton r STEKERS

Derk



2) Laatstgenoemde deelde het Kringblad van Noord uit
"De kop der veur"- vertelde daarin, dat hij alle
artikelen zelf schreef onder verschillende namen. Net
telefoonnummers van zijn broer. Hoofdmoot van de bijeenkomst was d«
samenstelling van het DB. Hark de BOER draait al sedert oktober me<
met Tim KUDDE, met de bedoeling het secretariaat over te nemen. Pei
18 mei moet dit effectief gaan worden. Voorts heeft Henk
RUITENBERG het voorzitterschap neergelegd. Hij schreef dit
in een brief aan het DB, waarin hij tevens zegt zich nog te
zullen beraden over het voorzitterschap van de KRING en over het
gemeenteraadslidmaatschap. Overigens gaf Henk R. in zijn brief geei
antwoord op de schriftelijke vragen van het DB en verder blijkt hi;
voor iedereen onbereikbaar te zijn. Het voorstel van het DB om Wim
BEAUX als voorzitter en Steward MORDAUNT als vice-voorzitter te
benoemen werd met algemene stemmen overgenomen. De benoeming van
een nieuwe secretaris stuitte op enige problemen. Mark de BOER en
Martijn FRELING werden verzocht de zaal te verlaten en vervolgens
werd de brief waarin FRELING zich kandidaat stelt voorgelezen.

3) Arnold BLOTE voerde namens het DB het woord. Volgens hem was de
kandidaatstelling nam M.F. tegen de procedures omdat reeds de
herziening van het secretariaat was aangekondigd door het DB. De
discussie ging vervolgens over de procedure (en niet over personen)
waarbij Marcel HOOGSTRA en Ton STEMERS betoogden zich de eerdere
aankondiging te herinneren zodat M.F. zich nu niet kandidaat kan
stellen. Anderen konden zich dit niet herinneren

Op grond van de procedure stelden 8 personen zich op tegen de
kandidatuur van FRELING. GOVERTS en MORDAUNT onthielden zich van
stemming en stemde voor. Als tegemoetkoming aan M.F. wil
het DB op termijn herzien of ze hem in het DB op kunnen nemen. Ook
HOOGSTRA opteert daarvoor. Op 7 mei vergadert het DB hierover. Na
terugkomst van de BOER en FRELING pruttelde laatstgenoemde eerst
wat, doch accepteerde tenslotte het genomen besluit. Hij vertelde
ook nog dat Jan TEYN binnekort mogelijk overstapt van de CD naar de
CP'86. De mededeling veroorzaakte slechts lauwe reacties in het HB.
Tim MUDDE blijft na 18 mei nog de redactie van het blad verzorgen
en hij blijft de contacten
met het buitenland voor zijn rekening nemen.

4)

5) HOOGSTRA en DE BOER gaan de 2e kamer verkiezingen voorbereiden.
Als eerste zullen ze inventariseren wie er op de lijst wil staan e
wie er handtekeningen gaan verzamelen.

6) Aktiviteiten/acties;
* Kring Amsterdam krijgt onvoldoende mensen bij elkaar om een
vergadering te beleggen.

* Kring Limburg heeft alleen in het Noorden 10 leden.
* Op 6 juli organiseert Voorpost de Willem van Oranje Herdenking
in Delft (RUTER en .).

* Op 11 mei organiseert VOORPOST een contactdag

* In de toekomst wil men een actie in het grensgebied samen met het
Vlaams Blok organiseren.

* De volgende HB-vergadering is op 30 juni.
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CP'86;

Op 18 mei 1996 vindt het landelijk CP' 86-congres plaats in het
kleine plaatsje 's-Herenberg nabij Doetinchem.
In een café-restaurant(je) met daarbij behorend een zaaltje,
wordt de bijeenkomst gehouden.
Omstreeks 12.00 uur verzamelen de CP'86-leden zich op genoemde
lokatie.

Uiteindelijk zijn aanwezig:

HOOGSTRA, Marcel (6-6-1966);
DE BOER, Mark V. (22-7-1966);
Marcel (bakkie). i.a. PETERSE, Mark (26-7-1967);
FRELING, Martyn (14-9-1964);
TUBERGEN, Marinus (20-5-1967);
HAGERAATS, Remi A. (30-1-1966);

POLMAN, Edward (22-7-1973);

BEAUX, Willem J. (31-7-1930);
MORDAUNT, Stewart F. (21-1-1963);
MÜDDE, Tibor R. (23-2-1965);
BLOTE, A. (26-2-1967);
SLOOTWEG, Jan (20-5-1968);

RUTER, J.P.M, (ngo);
MEPPELINK, Derk (13-6-1968);
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PELLIKAAN,\B»rt (21-12-1968);

Totaal zijn die middag circa 63 man aanwezig.
Allen zijn uitgenodigd en hebben ter controle de uitnodiging
moeten laten zien, alvorens naar binnen te mogen.

Voorzichtig wordt die middag meegedeeld, dat de(ze) lokatie
misschien wel vaker gebruikt zal/kan worden.

BEAUX treed die middag op als voorzitter.
Ook MUDDE neemt regelmatig het woord.
Ondanks het feit dat BEAUX die middag de voorzitter is, doet
MUDDE de openingsspeech.

Gesproken wordt o.a. over:

- RUITENBERG, Hendrik (21-6-1947) (ex-voorzitter);
- kiezen (stemmen van nieuwe HB) en
- fusie-perikelen CP'86 en CD.

Als eerste agendapunt:

RUITENBERG.

Verteld wordt dat RUITENBERG om gezondsheidsredenen en privé-
problemen de CP'86 verlaat.
Verder wordt meegedeeld dat tot het moment van de definitieve
beslissing/besluitvorming voor een nieuw bestuur (HB) ,
BEAUX de tijdelijke voorzitter is en MORDAUNT plaatsvervangend
voorzitter.
Tijdens een ontstane discussie onder de aanwezigen wordt al
snel duidelijk, dat het wel zo zal zijn dat RUITENBERG de
overstap heeft gemaakt naar de Centrum Democraten.
Voor RUITENBERG ongetwijfeld meer kansen op een "leuke stoel"
binnen de politiek!, wordt gezegd.

Overige bijzonderheden blijven echter uit, doch het feit van
de ontstane roddels zegt uiteraard genoeg.
Hierop wordt het nieuwe bestuur gestemd.

FRELING, die zich eveneens kandidaat heeft gesteld, wordt door
de aanwezigen weggestemd.
Later blijkt, volgens zeggen uiteraard, dat maar een enkele
stem de doorslag heeft gegeven dat FRELING niet in het HB
gekozen is.
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FRELING wijt dit aan het missen van de stemmen van DE BOER en
HOOGSTRA, omdat zij elkander niet liggen.

Even wordt gesproken over een uitbreiding van het HB, doch de
"zittende heren HB" zien e.e.a. niet zitten, waarop dit ook
geen vervolg krijgt.
Uiteindelijk ziet het HB er als volgt uit:

Voorzitter: BEAUX; •
Penningmeester: BLOTE;
Secretaris: DE BOER; .
2e Voorzitter: MORDAUNT;t
Bestuurslid: RUTER.
Overige bijzonderheden m.b.t. het bestuur blijven vooralsnog
uit.

Hierna het laatste agendapunt: de fusie-perikelen tussen de CD
en CP'86.
Heel duidelijk komt naar voren dat het overgrote deel van de
aanwezigen nooit een fusie met de CD heeft zien zitten.
Hieruit voortvloeiend kan gesteld worden dat de discussie
hierover niet lang hoeft te duren.
Men is het er over eens, NIMMER meer een poging te ondernemen
om met de CD (die huichelaars) in zee te gaan.
JANMAAT is een onbetrouwbare partner.

Na sluiting van de vergadering met de behandelde agendapunten,
vinden informeel nog een paar gesprekken plaats:
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Om 16.15 uur die middag is het congres ten einde en gaat ieder
zijns weegs.

Zij reizen naar de plaats Breukelen nabij Utrecht voor het
geven van een persconferentie.
Tijdens de persconferentie waarbij o.a. VAN DE BRINK aanwezig
is, wordt uitleg gegeven over het nieuwe bestuur en de koers
die de CP'86 gaat varen, met een toelichting over het EINDE
van de fusie-ontwikkelingen met de CD.
Na de persconferentie gaan ook voornoemde heren huiswaarts.
Verder geen bijzonderheden.
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Aanwezig op dezeLi extra HB- vergader ing waren
WimKBEAUX
ArnoudWBLOTE
J. SLOOTWEG7
Mark deVuBOER
Steward KKORDAUNT
Harce IkRUTER
TimuMUDDE
Ton ÜTEHERS

Ricardt* GOVERTS

Derk

De hoofdmoot van de vergadering die van 11.00 tot 14.15 uur duurde
(met veel rookpauzes) bestond uit de voorbereiding van de
'gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Brabant op 27-11-'96. Op een
bijeenkomst van de kring Brabant verschenen 4 personen, de overige
leden ontvangen deze week een schrijven. Ricardo GOVERS is bereid
naar Brabant te verhuizen en wil wel lijsttrekker worden. Het DB w
meedoen in Waalwijk, doch op voorstel van RuTER wordt gekozen voor
Tilburg (meer inwoners en meer problemen). RuTER zal ook trachten
woonruimte te vinden voor GOVERTS die voor de verkiezingen zal
verhuizen.

Tim KUDDE meende overigens dat de CP'86 niet aan de



verkiezingen moet meedoen (heeft geen enkele zin). Mark PETERS ia
geroyeerd na zijn recente veroordeling wegene poging tot doodslag.
Het viel op dat er een duidelijke mineurstemming heerste
tijdens de vergadering.
Er werd de nodige kritiek geleverd. Diverse personen uitten hun
ongenoegen over het noemen van namen en betalingsachterstanden
tijdens de vorige HB-vergadering. (volgens de BOER bestaan deze
inmiddels niet meer). RuTER uitte kritiek over de passiviteit van
het DB, er is gebrek aan toekomstvisie en hij had een duidelijke
kater over het verloop van de mediadag (kaderdag) waarbij bleek dat
men de partijstandpunten onvoldoende beheerst.
Het DB (de BOER) verklaarde de kritiekpunten vanuit de
fusiebesprekingen met de CD die veel tijd en energie hebben gekost.

Besloten werd de HB-vergaderingen en de kaderdagen los van elkaar t<
koppelen. Op l september is de laatste gecombineerde sessie.
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Opdebestuursvergadering warenallebekende 'bestuursleden
aanwezig, al snede een vijftal onbekende leden die voor de
kadervergadering kwamen. Tevens was aanwezig ex-CD-lid

uit Rotterdam.

WimlRUlTENBERG is definitief geroyeerd als CP-lid. Als reactie
had RUITENBERG te kennen gegeven dat hij het stilzwijgen naar
de pers zou doorbreken en dat hij zijn idealen wel elders zou
verwezenli jken.
De royatie heeft plaatsgevonden omdat hij zonder enig overleg
de gemeenteraadszetel heeft opgezegd.

had RUITEMBERG gesproken. Henk was rancuneus
t.o.v. de partij.

gaat van
Algemeen:
Het voorzittersschap van de verkiezingscommissie
HOOGSTRA over in handen van Martijn FRELING.
Bekeken zal worden of het propaganda-materiaal vanuit Duits-
land of Vlaanderen betrokken zal worden.
Om te voorkomen dat er onvoldoende kwaliteit binnen komt, zal
een beoordelingscommissie de kandidaten selecteren voor de
verkiezingen in Brabant.
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Vervolg informatierapport c

(voorzitter CP-kring Groningen) en
stappen uit het kringbestuur van kring Gronin-

gen. Men wil zich Beer gaan richten op het ANS/PAP. De naam
van was te besmet geraakt. Postbus Veendam Vücomt te
vervallen.
FRELING wilde dat er werd afgezien van deelname aan de verkie-
zingen in Tilburg. Door Marcel de BOER werd gesteld dat het
DB en het HB hierover reeds een beslissing hadden genomen en
dat aan de verkiezingen werd meegedaan. Kandidaat R. GOVERTS
zou aan de slag gaan.

Financiële situatie:
Volgens BLOTE gaat het met de partij op financieel gebied
redelijk goed. De kosten van de advokaat worden volledig
gedekt door het kader.
De verzendkosten voor de Revolutionaire Nationalist bedragen
f500,- per keer.

Beleidslijn:
Er wordt meegedaan aan de gemeenteraad»- en tweede kamerver-
kiezingen.
De CP moet een strijd en aktiepartij blijven, ook buiten
verkiezingstijd om.
Er moeten meer demonstraties worden georganiseerd.

Mare de BOER (gaf aan wat het komend jaar zou moeten worden
veranderd):
DB geeft de grove lijnen aan en het HB zorgt voor de uitwer-
king.
Er moeten meer kring-aktiviteiten komen. Meer persoonlijke
benadering van de leden.
Kring-besturen worden verantwoordelijk voor het binnenhalen
van voldoende handtekeningen.

Steward MORDAUNT
Er komen zeer veel aanvragen binnen voor info-pakketten, ook
van ex-leden.
Binnenkort zullen er nieuwe folders en stickers worden ver-
spreid.
De partij zit weer op de goede weg.

Door SLOOTWEG werd gevraagd wat er aan de zaak R. HAGERAAD
werd gedaan. (HAGER^D is op non-aktief gesteld totdat het PB
alles heeft onderzocht).
Drugsgebruik van hem is niet bewezen en de diefstal met geweld
waar hij van werd beticht, betrof gewoon een ordinaire buren-
ruzie.

Op zondag l december 96 nieuwe vergadering.
Op 9 november 1996 partijfeest.
Einde.-
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Op 14 september kwamen de volgende personen bijeen in Amsterdam op opvallend aanwezig te ziji
bij de opening van de wijk Nieuw-Slooten:

x Wim BEAUX (organisator)

(Mark de BOER
.TonSTEEMERS

jDerkMEPPELING

van HAM

Vergeefs werd enige tijd gewacht op Marcel ^fc/TER en Martijn nHELING c.s. die toegezegd hadden
te zullen komen..
Bij de opening bleek dat de politie op de hoogte was van de komst van de CP '86, men moest beloven e
geen politieke manifestatie van te maken. Hieraan hielden de aanwezigen zich. Alleen BEAUX wilde
op een gegeven moment de partijvlag ontvouwen, doch dit werd door een der omstanders verhinderd.
Het vlagvertoon (oranje-blanje-bleu en de Leeuw van Vlaanderen) werd door de aanwezige Belgische
(overwegend Vlaamse ) burgemeesters op prijs gesteld. Volgens stoorde
men zich eraan dat kennelijk niet op de hoogte was van het federatieve karakter van de
Belgische staat Hij presteerde het om zijn openingstoespraak te starten in moeizaam Frans, terwijl hei
om een wijk gaat met Vlaamse namen. Het werd als storend ervaren dat enige in uniform geklede <
jeugdige allochtone criminelen die onder begeleiding van de politie een herkansing krijgen de kente-
kens noteerden van de auto's van de CP'86-ers en daarbij kenbaar maakten "hen wel te zuilen vinden'
Na afloop werd nog even nagepraat in een snackbar, hoofdonderwerp van gesprek was daarbij de
positie van de kring Rotterdam in het algemeen en FRELING in het bijzonder. De teneur was dat het
nu maar eens afgelopen moet zijn.



Op 6 oktober vergaderde het DB van def£P"86 in Hilversum. Aanwezig waren 23 personen. Reden
voor de extra vergadering: royement van Martijn FRELING. Er waren 3 opties waarover gestemd
moest worden:
'royement, voor stemden 14 leden
"doorgaan op de oude voet, voor stemden 4 leden
*MF nog een aller allerlaatste kans geven, voor stemden 4 leden
l lid onthield zich van stemming.
Het laatste compromisvoorstel werd ingebracht door BEAUX. Het DB had geen eensluidend standpuni
en kwam zwak en verdeeld over. Met name Steward MORDAUNT brak een lans voor MF en werd
heel fel.

was afwezig. Over hem werd vernomen dat hij uit het H is/wil.
Record GOVËRTS vertelde door MF te zijn geïntimideerd, MF had gezegd dat degenen die niet voor
hem zijn het zullen merken. Over kring Rotterdam werd nog gezegd dat MF persoonlijk, rechtstreeks
de contributies van 9 van de 10 leden uit zijn kring aan de partij betaald, dit werd bevestigd door Jan
TEYN. Voorts komt MF zijn financiële verplichtingen niet na.
Na de stemming eiste MORDAUNT, behoorlijk agressief geworden, een partijcongres,

en Mark de BOER stelden het persbericht op.
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CP'86/Nationale Volkspartij.

Op dinsdag 17 september 1996, vindt in het stadhuis te
Rotterdam een viering plaats (champagnefeestje) i.v.m. het
terugkrijgen van de sleutel van de fractiekamer van CP'86.

Aanwezig zijn die middag onder andere:

FREIÜING;
GlAWMERVEEN, Johan G. (14-11-1928) ,-

, Eite (28-02-1956) ;

MOiCAUNT, Stewart F. (21-01-1963);
, Stephan (08-08-1971) ,

, Jan (30-07-1966) ;
, Edward (22-07-1973) ;

GOWRTS, Ricardo (16-10-1971) ;
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Bijzonderheden vinden die middag niet plaats.
Het is een gezellig samenzijn, waarbij onderling over aller-
hande zaken gesproken wordt.
Tijdens hun aanwezigheid gaat in de fractiekamer de telefoon.
Later blijkt, dat DE REGT, Martin H. (20-12-1960) op dat
moment FRELING en TEIJN wenst te spreken.

nam uiteindelijk voor hen waar, omdat zij beiden de
telefoon niet wilden beantwoorden.
Tijdens dit telefoongesprek heeft op niet mis te verstane
wijze blijk gegeven dat FRELING alsmede TEIJN, DE REGT, in hun
ogen een "verraaier" vinden, die zij niet wensen te spreken.

Aan het einde van de middag wordt duidelijk dat diezelfde
avond nog een ontmoeting c.g. feestje zal plaatsvinden op een
locatie ergens in Schiedam.

Ook wordt bekend bij monde van FRELING, dat die avond een
aantal gastsprekers zijn uitgenodigd.
In ieder geval zal de man uit Amerika (Ohio), van de National
Alliance, het spreekgestoelte beklimmen.

Als bijlagen worden bij dit informatierapport gevoegd:

1. Brief van de Nationale Volkspartij/CP'86 aan de heer A.
Peper, burgemeester van Rotterdam.

2. Brief van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam aan
Fractie CP'86.



Nationale Volkspartij / C P'8
voor Volk en Vaderland

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

aan: de heer A Peper

betreft: opening fractfekamer

Rotterdam: 16 september 1

Geachte heer Peper,

Het feit dat we onze fractiekamer in het stadhuis van Rotterdam weer terug gekregen hebben, is
aanleiding voor ons dit te vieren. Behalve de pers hebben wij gasten uit binnen en buitenland
uitgenodigd.

Wij zouden het op prijs steflen als u aan de festiviteiten omtrent dit gebeuren deel nam en willen
u verzoeken diegene te zijn die op dinsdag 17 september 16:00 uur de fractiekamer opent.

Bij voorbaat onze dank,

Hoogachtend,

; )

M. Freling J. Teijn



Stadhuis
CooMng0l«0
3011 AD Rotterdam
Potfeitt 70012
3000 KP Rotterdam

A a n :
Fractie CP'86
SH ia

uw kenmerk telefoon
(010)
4172597

uw brief van

BOS 96A859 (010)
4930232

datum

17 september 1996

Blijkens uw brief d. d. 16 september j l-, gericht aan de
burgemeester, bent u voornemens heden om 16.00 uur de
"opening11 van uw fraktiekamer met de nodige "festivi-
teiten" te omlijsten.
Behalve pers hebt u gasten uit binnen- en buitenland
uitgenodigd.

/•-*- wijzen u erop dat, overeenkomstig door ons college
en'de commissie ABZ begin 1993 vastgestelde regels met
betrekking tot het gebruik van fractiekamers, het niet
is toegestaan om partijbijeenkomsten op het Stadhuis te
houden.

Bij gebruik van fractiakamers dient het te gaan om
vergaderingen, besprekingen e.d., al dan niet met
derden, welke direct verband houden met werkzaamheden,
activiteiten e.d. die rechtstreeks voortvloeien uit
resp. noodzakelijk zijn voor het raadswerk.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De Secretaris.̂ .—"•""""'̂  De Burgemeester,

Rotterdam
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Onderwerp: CP-hoofdbestuursvergadering d.d. 20-10-9*

Aan Aan Operatienunmer

Operatienaan
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Teamnaan
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Rapporteur

Bijlagen

Evaluatie bron

D/6368 95.96

Op de vergadering waren 22 personen aanwezig,
lende nieuwe personen

w.o. verschil-

Uit Gelderland' waren aanwezig, Nichiel BOS, Henkie WIJNHOVEN
en Ronald v.d. WAL.

Daar ongeveer 20% van de leden het antwoordstrookje had terug-
gestuurd, kon MORDAUNT aantonen dat er voldoende support was
voor het uitroepen van een ledencongres.
Hierna volgde er een uitvoerige discussie over de rechtmatig-
heid hiervan.

Het DB reageerde door te zeggen dat MORDAUNT het congres niet
had nogen uitschrijven en dat hij geen enquête onder de leden
had nogen houden. Men vroeg hen de .«er aan zich zelf te houden
en op te stappen of het congres niet te laten doorgaan.

Door MORDAUNT werd aangegeven dat hij als vice-voorzitter het
recht heeft de leden te raadplegen en een congres uit te
schrijven. Hij vond het royeren van FRELING en daarmee eigen-
lijk de grootste en aktiefste kring, te belangrijk on dit
alleen aan het hoofdbestuur over te laten. Als ze hen uit het
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hoofdbestuur wilden hebben, dan moesten ze hem maar wegstem-
men.

De brief van Tim Mudde met daarin het fusievoorstel, werd als
een prive-aktie afgedaan.

Na de stemming bleek dat de stand 12 tegen 10 in het voordeel
van MORDAUHT was, waarna het bestuur aangeslagen de zaal ver-
liet om zich te beraden.
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Onderwerp: HB-vergadering d.d. 25-10-96 in ^ütetemeer.
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Operatienaan
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6AZO
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Bijlagen

Evaluatie bron

: D/6368 95.96

: 3

r* "i nr

Martijn FRELING
HenJcie van WIJNHOVElf
Ronald v.d. WAL
Steward MORDAUNT
Jan TIJN •
Hichiel BOS.
Marcel HOOGSTRA •
M. de BOER

BLOTE
Win BEAUX
rBart PELIKAAN
Tin MUDDE
v. HAM -
DirJc MEPPELINK

FRELING werd eerst niet tot de vergadering toegelaten, naar na
heftige discussies in de lounge van het hotel werd hij toch
toegelaten. De vergadering had een kort, heftig en turbulent
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verloop.

Door het D.B. werd de beroepscommissie beschuldigd van partij-
digheid.

Er werden door het DB twee opties naar voren gebracht, t.w.:

1 MORDAUNT blijft erin en het DB stapt op.

2 MORDAUNT wordt geroyeerd.

Stenverhouding was 14 naai voor keuze 2, 7 naai voor keuze l
en eenmaal blanco.
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Info 1:NVP/CP'86

Splitsing in de partij.

Tijdens een extra HB-vergadering op 20 oktober werd gesproken over de
positie van DB-lid Steward MORDAUNT.
Aanwezig waren 22 leden, waaronder:
WimBEAUX
Mark de BOER
Arnold BloTE

Ton STEEMERS
JanSLOOTWEG
Steward MORDAUNT

Jan KOEVOET
[Marcel HOOGSTRA



Middel BOS
Konald v.d. WAL
JohanvanENK

iBartPELIKAAN
DerkMEPPELING

Als enige punt was aan de orde het functioneren of beter gezegd het niet functioneren van MOR-
DAUNT in het DB. Er werd een beroep op hem gedaan door de overige DB-leden om af te treden,
hetgeen SM weigerde. SM was in de discussie af en toe door het dolle heen, hij had zichzelf nauwe-
lijks in de hand. Uiteindelijk werd door de kringen Overijssel en Gelderland afgedwongen dat er
gestemd zou worden over het aanblijven van SM als lid van het DB, dit tot groot ongenoegen van de
overige DB-leden.

•r' De stemming mondde uit in een nipte overwinning voor SM (12 tegen 10). In tumult en met kwade
koppen bij het DB werd de bijeenkomst beëindigd.

Op 25 oktober kwam het HB bijeen voor een extra vergadering in Zoetermeer
Aanwezig waren 24 leden, waaronder:

*BEAUX
fc de BOER
KBloTE
II VERMEREN
II MORDAUNT
H FRELING
UBOS
*r.d. WAL
k van ENK

wvanHAM

De bijeenkomst begon met enige discussie over de aanwezigheid van FRELING. De beroepscommis-
sie heeft zijn beroep tegen het royement ontvankelijk verklaard. Na enige discussie werd besloten dat
hij mocht blijvea Enige beroering ontstond nog toen BOS de vrijage van MUDDE met de CD aanroei
de als een vergrijp zwaarder dan hetgeen SM wordt aangewreven. Het DB deed de activiteiten van
MUDDE echter af als een puur persoonlijke kwestie. Er was voorts weinig discussie, de stembriefjes
waren van te voren gemaakt en het zittende DB maakte dit keer glashelder dat zij zouden opstappen



indien het HB van mening zou zijn dat MORDAUNT kan blijven. Onder deze omstandigheden
stemden 17 mensen tegen SM, 6 voor en l onthield zich van stemming. De voor-stemmers bestonden
nagenoeg zeker uit FRELING, MORDAUNT, BOS, v.d. WAL, van ENK en
Het HB stemde voorts in met de a.i. benoeming van STEEMERS in het DB en gaf het DB toestem-
ming om tot het congres (op een nog nader te bepalen datum te houden) te regeren bij decreet
De verliezers dropen af.
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Voor de CP-ledenvergadering d.d. 2-11-96 werd verzameld op het
station in Rotterdam, waarna men in kleine groepjes per metro
naar een vergaderruimte in Rotterdam-zuid werd gebracht.
Aanvankelijk waren er zo'n veertig a vijfenveertig CP-leden
aanwezig, doch later toen de groep KUSTERS/HOMAN/GLIMMBRVEEN
binnenkwam, werd dit aantal uitgebreid tot ongeveer 60. Opval-
lend was dat leden van de groep HOHAN/KUSTERS in het bezit
waren van armbanden met hakenkruizen, stroomstokken en bijlen.

Aanwezig waren o.a.:

Christiaan
1 Nichiel BOS
Henkie WIJNHOVEN
Frans THEÜHISSEH

Eitc HOMAN
Joop GL.IKMERVEEN
Constant KÜSTERS
Martijn FRELING
Steward MORDAUNT
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« 6 / 2 1 1
Jan VEYN
Ed

Direct na aanvang van de vergadering werd er gestemd voor een
nieuw bestuur. In dit bestuur werd gekozen , :
en Jan TEYN
pirect na de stemming werd door het nieuwe bestuur het roye-
ment van FRELING en MORDAUNT ongedaan gemaakt, waarna opnieuw
verkiezingen plaatsvonden en FRELING en MORDAUNT in het be-
stuur werden gekozen.
Kort hierop kwam de groep HOMAN/KUSTERS de zaal binnen, waarna

en kwaad de zaal verlieten

In de loop van de vergadering werd door FRELING, die de alge-
hele leiding van deze middag had overgenomen, meegedeeld dat
de pers nu toestemming kreeg om binnen te komen, zodat ieder-
een die niet in beeld wenste te komen, de gelegenheid kreeg om
weg te gaan.

FRELING wilde een gematigd hoofdbestuur sjmenstellen en noemde
hierbij de volgende namen:

~ , , Ronald v.d. WAL, Michiel BOS,
, Jan TEYN en

In aanwezigheid van de pers werden door ÖLIMMERVBEN en MOR-
DAUNT toespraken gehouden.
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:
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Bijeenkomst 2/11
Op 2/11 vond het door Freling en Mordaunt georganiseerde
ledencongres van de CP'86 plaats (doel was ongedaan maken van
royement van beiden en het kiezen van een nieuw bestuur).
Verzamelplaats was CS/Rotterdam (13.00 uur). Vandaar werd men
gedirigeerd naar het 'Dynamo Party Centrum' in de Dynamo-
straat/Rotterdam- Zuid.

Aanwezig waren ongeveer /80 personen, van wie de volgende met
i name zijn genoemd: Eite'Homan, Constant Kusters, Joop Glimmer-
veen, :, Johan van Enk, , ' , Jan*'Teijn,
Martijjn Freling, StewariJ'Mordaunt, Ed Polman, ,

, . Van het totaal was een deel CP'86-
aanhang (ongeveer 50) en het andere deel bestond uit aanhan-
gers van Kus t er s/Homan. Van de zijde van de pers waren nog
twee medewerkers van Vrij Nederland aanwezig, onder wie een
stagiaire van allochtone afkomst.

De vergadering kende een chaotisch verloop. Stemmers werden
geregistreerd door twee inderhaast aangewezen jonge kerels,
die daarnaast een paraaf zetten op een blanco papiertje, dat
het stembiljet moest voorstellen. Hierop kon men drie namen
invullen voor de te vergeven posities. Mordaunt werd tot
voorzitter gekozen, Freling tot secretaris en Teijn of van Enk
tot penningmeester (waarnemend secretaris was net andersom,
Teijn of van Enk dus. en vice-voorzitter ). Kusters trach-
tte nog verwarring te stichten door zijn aanhangers op hem te
laten stemmen, maat dat zette weinig zoden aan de dijk voor
hem.

Tussen de stemmingen door werden toespraken gehouden door
Mordaunt en (gastspreker) Glimmerveen. Eerstgenoemde legde de



noodzaak uit van deze bijeenkomst, viel het gematigde deel van
de CP'86 aan (en de CD), meende dat er een halt moest worden
toegeroepen aan de joodse overheersing in de Nederlandse
samenleving en stelde dat de democratische politici door hun
activiteiten de hetze tegen extreem-rechts aanwakkeren. Glim-
merveen hield een betoog, waarin hij een historisch overzicht
gaf van extreem-rechts in Nederland en waarbij hij het item
'buitenlanders eruit' gebruikte om te wijzen op , die
eerst 5 jaar op water en brood in een werkkamp moet worden
opgesloten.

Mordaunt voorzag een hevige strijd voor de rechter inzake de
naam van de partij (CP'86), immers beide kampen claimen de
enige echte te zijn.
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Onderwerp s NVP/CP'86 (gematigde vleugel).
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Informatie:

Infol:NVP/CP'86

l. Partijfeest op 9-11-96Y1

Aanwezig waren ca. 100 personen,waaronder een handjevol Duitsers en een tiental Vlamingen.
o.a.:

WimBEAUX,
BloTE

Jan KOEVOET .
M.RuTER
PELLIKAAN met vriendin

van HAM

van PROODEN (Utrecht)
STEMERS
Ronald van de WAL

DerkMEPPELINK
TimMUDDE

SLOOTWEG

Mark de BOER
Marcel HOOGSTRA

Het feest werd gehouden op een camping in het plaatsje Noorden,
SLOOTWEG c.s. stonden achter de bar. Er was goed eten en

drinken, de stemming was goed en er waren geen wanklanken.
Er waren stands van SOS, Voorpost, Vlaams Blok-jongeren, de CP en een met divers materiaal van
o.a. Le PEN.
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nationale Volkspart i-i/CP'86.

Op zaterdag 2 november 1996 vindt in het Party Centrum
"Dynamisch" aan de Dynamostraat 27 te Rotterdam, een besloten
ledenvergadering plaats op initiatief van FRELING, Martijn
(14-9-1964) en MORDAÜNT, Stewart F. (21-01-1963) .

Aanwezig bij deze vergadering zijn onder andere:

GLIMMERVEEN, Johan G. (14-11-1928);
HOMAN, Eite (28-02-1956);

MORDAÜNT, Stewart F. (21-01-1963);
TEIJN, Jan (30-07-1966);

FRELING, Martijn (14-9-1964);

VAN ENK, Johan J. (02-01-1972)

KUSTERS, Constatijn A.B. (12-12-1970);
POLMAN, Edward (22-07-1973);
BOS, Michiel A. (18-10-1967);
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In totaal zijn die middag 68 personen in het partycentrum
aanwezig.
Sprekers op deze vergadering zijn onder andere:
MORDAUNT, TEIJN, GLIMMERVEEN en FRELING.

De middag staat ondermeer in het teken van de royementen van
FRELING en MORDAUNT.
Doel van de vergadering is om het huidige hoofdbestuur van de
CP'86 middels verkiezingen buiten spel te zetten en een nieuw
hoofdbestuur (dagelijks bestuur) te kiezen.

Alvorens over te gaan tot bedoelde verkiezing, neemt als
eerste TEIJN het woord. Hij weidt uit over een stukje geschie-
denis van CP'86 en de royementen van FRELING en MORDADNT.
Na een speech vol clichés en nietszeggende zaken, neemt
uiteindelijk MORDAUNT het woord.
MORDAUNT doet alles nog eens dunnetjes over en geeft aan, dat
het voorzitterschap aan hem goed besteed is.
In zijn speech laat hij zich verder zeer laatdunkend uit over
de zittende regering.
Bewoordingen als: "het op weg gaan naar een fascistisch blank
Nederland", alsmede discriminerende uitingen aan het adres van
onze allochtone medeburegers zijn niet van de lucht.
MORDAUNT doet racistische uitspraken als: "het land moeten
verlaten van spleetogen, nikkers en marokkanen".
Ook heeft MORDAUNT het over die buitenlander VARMA van Groen
Links.
Veel bijval krijgt MORDAUNT vanuit de groep KUSTERS/ reagerend
met opgeheven rechterarm en het roepen van leuzen als "Sieg
Heil" en "Heil Hitler".
Die middag is opvallend dat KUSTERS met zijn groep (circa 15
personen) de dissonanten zijn onder de aanwezigen.
Vanuit deze groep wordt geprobeerd om een hetze te voeren
tegen de allochtone medeburgers. Zij zijn met hun extreme
gedragingen zelfs lastig tegenover de andere CP'ers.
Duidelijk wordt, dat onder andere VAN ENK zich hieraan stoort
en vroegtijdig de vergadering verlaat.

Na de speech van MORDAUNT krijgt GLIMMERVEEN de kans om zijn
gedachtengoed kenbaar te maken aan de aanwezigen.
Evenzo als MORDAUNT aktes van onvermogen weggaf aan het adres
van onze regering, doet dat GLIMMERVEEN ook.
Opvallend is dat GLIMMERVEEN het duidelijk naar zijn zin lijkt
te hebben en de aanwezigen kennelijk weet te boeien door
hetgeen hij te vertellen heeft.
Vele discriminerende uitspraken aan het adres van onze
allochtone medeburgers worden door hem evenmin geschuwd. Voor
de rest is weinig blijven hangen van hetgeen GLIMMER-
VEEN had te melden.
Dit lag aan het feit dat er enige commotie ontstond naar
aanleiding van o.a. de opmerking van MORDAUNT en een andere
Hagenaar, tijdens de speech van GLIMMERVEEN, over de aanwezig-
heid van een "spieetoog" in hun midden op dat moment. Door
FRELING wordt dat enigszins gesust. Tijdens dit "conflict"



RID nr. :17/544/1996

wordt aan de de KUSTERS- groep duidelijk gemaakt, dat deze dame
(afstuderend journaliste) gast is van en
Niet is duidelijk geworden of deze Chinese dame de opmerkin-
gen, welke over haar zijn gemaakt door de diverse aanwezigen,
heeft gehoord.

Op enig moment die middag ontstaat er wederom een incident
rond een "gabber" ( ) , die rijkelijk onder
invloed van alcoholhoudende drank- de overige aanwezigen met
zijn geschreeuw en racistische uitlatingen lastig valt. Ook
wordt deze man agressief, waarop hij op een gegeven moment
door anderen naar buiten wordt geslagen. Eenmaal buiten worden
door de daar aanwezige pers (onder andere Stads TV en RTL4)
enige beelden hiervan vastgelegd.
Zij konden dit doen, omdat buiten voor de deur van het
partycentrum de man nog enkele klappen en schoppen kreeg van
één van de aanwezige CP'ers, waarop hij (de aangevallen man)
"de kuierlatten nam" .

Tot slot neemt FRELING het woord. FRELING houdt die middag
zijn speech zeer kort, omdat hij met koorts in zijn lijf (39
graden Celcius) zich niet lekker voelt.
FRELING stuurt af op de verkiezing die gehouden zou worden en
geeft tevens te kennen dat zij zullen vechten voor naamsbehoud
van de centrumpartij. Duidelijk wordt, dat hij namens de
CP'86ers van die middag desnoods een kort geding wil aanspan-
nen tegen het zittend hoofdbestuur van de CP' 86 .
Ook wordt in zijn speech duidelijk dat hij zich kandidaat
stelt voor de secretaris -functie.

Uiteindelijk vindt die middag de verkiezing plaats en wordt
één en ander gestuurd door MORDAÜNT.
Unaniem wordt die middag besloten:

MOR§fcUNT ------ VOORZITTER
FREIJSÖJG ------ SECRETARIS
VAÎ ENK ------ PENNINGMEESTER

------ PLAATSVERVANGEND VOORZITTERTECJN

Ook is die middag opvallend, dat er nogal wat "gabbers" uit de
omstreken van Maassluis aanwezig zijn.
Namen van deze personen zijn vooralsnog onbekend gebleven

Tot slot wordt deze bijeenkomst door de nu huidige voorzitter
beëindigd en vindt buiten de deuren van het partycentrum,
midden op straat, een persconferentie plaats. Daar wordt
bekend gemaakt, bij monde van MORDAÜNT EN FRELING, dat een
nieuw bestuur voor de Centrumpartij CP'86 is gekozen.
De functies van het nieuwe bestuur met daaraan gekoppeld de
nieuwe namen worden aan de pers bekend gemaakt.
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Op de bestuursvergadering in Hilversum waren aanwezig:

BLOTE t
Nare de
Win

DirkMEPPELINK
VanbRUTEN (Utrecht)

TWEG

Rofeld v. d. WAL
Micfciel BOS

HOOGSTRA
BartipELLIKAAN

GOOSSENS

Tijdens de vergadering was het opvallend dat er zich niemand
beschikbaar wilde stellen als kandidaat voor de gemeenteraads-
raadsverkiezingen in 1998.
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Door het bestuur werd een kort geding aangekondigd tegen MORDAUNT
en FRELING over het gebruik van de naam CP86.

T. STEEHERS wordt aan het bestuur toegevoegd.

Eind januari begin februari zal er een ledenvergadering worden
uitgeroepen.

HOOGSTRA en De BOER gaven aan dat er binnenkort een aktie komt.
Men deed er nogal geheimzinnig over, zodat niet bekend is
geworden waaruit deze aktie zal bestaan.

SLOOTWEG wil stoppen met politiek en een beweging oprichten. Over
10 jaar zou dan aan de verkiezingen kunnen worden deelgenomen.

Door Tim MODDE worden alle functies neergelegd. Hij heeft verder
felle kritiek op het bestuur t.w. :
Het zijn goedbedoelende amateurs.
Men is besluiteloos en traag
Men heeft geen kader of geschikte personen voor de gemeenteraden.
De toekomst ligt niet in een beweging (SLOOTWEG) die niet aan de
verkiezingen deelneemt.
Tim heeft kritiek op het voorzittersschap van BEAUX.
FRELING had veel eerder geroyeerd moeten worden. De CP was voor
hem een middel geworden om zijn ideeën wereldkundig te maken.
Zijn gesprek met JANMAAT was echt op persoonlijke titel geweest.
Tim wordt aktieleider bij Voorpost.

Kortom; er deugt volgens Tim niets meer bij de CP.
Einde .
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op 1-12-96.

Aanwezig waren de volgende personen:
BEAUX
DE BOER
BLOTE

.) STEMERS
HOOGSTRA

MEPPELINK
PELLIKAAN

VDWAL

GOVERTS

MUDDE
SLOOTWEG



De agenda bevatte naast de standaard punten de onderwerpen: organisatie a.l.v.,
juridische stand van zaken, actieplan DB.
* Eind januari vindt de derde algemene ledenvergadering plaats.
*Het Kort Geding is aangevraagd.
*In januari wil het DB een actie houden met een klein groepje mensen.
*In Almere is een folder verspreid met een oproep om de ISLAM-wetten in Nederland in te
voeren, stelde voor deze folder over te nemen om de mensen wakker te
schudden.
De agenda tot de rondvraag werd in nog geen 20 minuten afgewerkt, zodat het ernaar uitzag
dat de heren vroeg thuis zouden zijn. Volgens * begonnen MUDDE en
SLOOTWEG al ietwat te gniffelen en elkaar aan te stoten toen de rondvraag bij SLOOTWEG
aankwam. SLOOTWEG haalde diep een soort dossier te voorschijn, haalde diep adem en
begon behoorlijk uit te varen tegen het DB. Hij heeft geen vertrouwen in het DB, het DB heeft
geen visie, er zit geen kaliber in het DB, ze zijn te soft etc.. Ook het HB kreeg een veeg uit de
pan. Er moet een "BEWEGING" komen. Jan kon overigens niet duidelijk maken wat hij
precies bedoelt met een "BEWEGING". Behalve MUDDE steunde niemand SLOOTWEG.
MUDDE was overigens een stuk feller dan SLOOTWEG. Deze hele duidelijk ingestudeerde
exercitie duurde een vol uur. De voorzitter greep niet in, probeerde af en toe zelfs een zwak
weerwoord te formuleren. Mark de BOER zat zich zichtbaar kwaad te maken, maar kon zich
nog (net?) inhouden.
Uiteraard kwamen de partijen niet nader tot elkaar. SLOuTWEG treedt af als HB-lid, doch

L _ ^^

blijft wel lid van de partij. Tim Ml̂ CE was al geen HB-lid meer, hij kwam vandaag voor het
laatst, het decembernummer ( ) van het partijblad is zijn laatste activiteit voor de
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Info 1:
HB-verqaderinq van de CP'86 op 01-09-1996

Aanwezig waren;
Win BEAUX
Arnout BLOTE
Mark de BOER
Jan SLOOTWEG
Steward MORDAUNT
Tim MUDDE
Marti jn FRELING
Johan van ENK
Derk MEPPELING
Ton STEKERS
Ricardo JUCBMBKS
Marcel HOOGSTRA
>Michiel BOS

van
kvan DRUTEN

[KOEVOET (ZHZ)
*

* PLus 5 gewone leden en iemand van het Nederlands Blok uit
Utrecht i. v. m. scholing.

* De kaderscholing ging niet door omdat MARCEL RUTER op weg een
autopongeluk kreeg (geen persoonlijk letsel). Hoewel de
niet-kader leden geacht werden in een kamertje naast de
vergaderzaal te vertoeven , waar MUDDE een lap-top op internet
had aangesloten, kwamen ze regelmatig de vergaderzaal binnen
zonder dat daartegen werd opgetreden.
van de HB-vergadering. meende dat er een matte stemming
heerste, er leek onvrede te heersen, het liep allemaal niet
lekker. Als gewoonlijk maakte BEAUX niets van zijn functie als
voorzitter, hij las zijn toespraak voor. De zaal was constant

l rumoerig .
* De notulen van 21 juli werden goedgekeurd
* RUITENBERG is geroyeerd omdat hij zijn raadszetel heeft
opgegeven en omdat hij hij permanent onbereikbaar is. Henk
reageerde middels een brief je op z'n royement. Hij gaf daarin
aan dat men het verkeerd zag en dat hij nu de vrijheid meent
zich eventueel bij een andere partij aan te sluiten.

* Punt 4, de beleidslijn 96/97 werd aanvankelijk overgeslagen
wegens afwezigheid van RUTER, later werd dit onderwerp
schuchter aan de orde gesteld. Het beleid moet breder gedragen
worden, het HB moet actiever worden en meer invloed krijgen, de
kringen moeten actiever worden.



Partijprogramma; .
De kringen ZHN, Rtd en Limburg hadden suggesties. Deze zullen
worden verzameld en later in een aparte vergadering met de
van het partijprogramma aan.de orde komen.

"__
Marcel HOOGSTRV "f&~ eruit gestapt. Marcel die~ de nexe*
vergadering al opvallend stil was gaf hiervoor geen verklaring.
Gevraagd naar* de kandidaten voor het voorzitterschap meldde
alleen FRELING zich. Hij werd het dus tot ergenis van en

~ enkele anderen.
* £inacien;
Gaat goed, men is uit het dal. Alle HB-leden betalen inmiddels
hunbi jdrage. Er is een lichte aanwas van leden. Het blad kan
betaald worden m et de lidmaatschapgelden. De verkiezingspot
bied voldoende perspectief o m met de verkiezingen mee te
kunnen doen. FRELING bood aan het partijblad eenmaal per jaar
vanuit het gemeentehuis te verzenden.

* In Arnhem zijn 7 gabbers tot de CP'86 toegetreden. BOSontwerpt
eige n stickers (gbber the way of life- CP'86), omdat de CP'86

_) stickers te br aaf zijn.
* In Groningen is afgetreden als voorzitter. Hij
heeft dit gedaan omdat hij de partij niet wil schaden door zijn
contacten met neonazi's.

* FRELING wil in Rotterdam een bank aankopen als partij gebouw.
* Limburg is bij de rechtzaak tegen . ~ geweest, er was
ook een NPD'er uit Nor dr e in Westfalen aanwezig.

Diversen
* FRELING -betaalde reeds 30.000 aan proceskosten (eigen zeggen).
* Der k MEIPELING verkocht in DIKSMUIDE 200 cd' s. Per stuk vloeit
f 5, --in de partijkas. BEN OREEL was afwezig in DIKSMUIDE,
o4-AU„r-H MORDAUNT werd opgepakt door de politie (n. g. o.).

* Bart PELIKAAN was ziek, hij had de sleutel van de
vergaderruimte aan DERK gegeven. De vergaderruimte bevindt zich
in een apart gedeelte van h et gemeentehuis, via een zij ingang
kan men met een sleutel naar binne.

* Er is niets gedaan ter voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in Brabant. FRELNG stelde TILBURG
ter discussie, doch de overig leden m eenden dat het besluit

./' van de vorige vergadering uitgevoerd moet worden.
" Er was discussie over deelraadslid RENEfj&GERAAT. Omdat niemand
gezien heeft dat hij drugs gebruikt en omdat niet bewezen is
dat hij geroofd heeft, mag hij lid blijven.

* In de pauze maakten SLOOTWEG, ~~, STEMERS, en DE BOER zich
nogal druk over de voortdurende rottigheid uit de kring
Rotterdam.
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Aanwezig waren o ..a.:.

A. VERHEGGEN fitac en Viel) (22-11-20)
Henkie WIJNHOVEft (Nijmegen)
Frans THEONISSEN (Nijmegen)

Ronald v. d. WAL (Üghelen)
Michiel BOS (Arnhem)
Johan van ENK (Kampen)

Bart PELLIKAAN
trim BEAUX
Mare de BOER
Marcel HOOGSTRA
KOEVOET

Tim MUDDE
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Dirk

Mare PdffitypE ( zaltbommel ) .

Aanwezig een veertigtal personen. Bijeenkomst werd gehouden in
een AC-restaurant langs de A-27.

De vergadering was kort en krachtig. Alle aanwezig waren van
mening dat de partij failliet moest worden verklaard en men
ging akkoord met de oprichting van een nieuwe partij. Ook het
nieuwe bestuur kon de goedkeuring van de aanwezigen weg dra-
gen.

Op dit moment heeft men nog drie raadszetels. Deze zullen
onder eigen naam moeten doorgaan.

HOOGSTRA was op zoek naar steun, omdat hij voorstander was
voor deelname aan de landelijke verkiezingen. Het DB moest
maar onder druk worden gezet door het HB.

Na afloop van de vergadering kon men zich als lid van de
nieuwe partij aan melden.
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8- 8,

De uitnodigingen voor de vergadering van de CP waren telefo-
nisch gedaan en de vergadering vond plaats bij FRELING thuis

Aanwezig:

Ede POLMAN
HAGERAAD

iJohan van ENK

Martijn FRELING
Michiel BOS
tSteward MORDAUNT
«HEITMEYER

tfan TEYN

Doel van de vergadering werd niet geheel duidelijk. Diverse
punten kwan aan de orde.

MORDAUNT heeft nog een schuld staan van f7000,-. Nog niet
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duidelijk is hoe deze moet worden betaald.

Er zal worden getracht om zowel een periodiek als een maand-
blad uit te geven.

Het hoofdbestuur, gewestbesturen, veiligheidscoördinator en
aktie-coordinator werd vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit:
Steward MORDAUNT
Jan TEYN
Kartijn FRELING

Voorgesteld werd on en Johan van ENK ook in het
dagelijks bestuur op te nemen, maar zij bedankten voor de eer.

Er waren besprekingen geweest over een eventuele samenwerking
met de NVü. Hen was het niet eens geworden, maar men praatte

*+HBH steeds.
Hen was het nog steeds niet eens over het lijsttrekkerschap in
Den Haag. KüSTERS vond dat GLIMMERVEEN het moest worden en
FRELING vond dat MORDAUNT het moest worden.
In kring Zuid-Holland zou hierover nog worden gestemd.

Besloten werd om een kascontrole-kommissie in het leven te
roepen.

Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat er vermoedelijk
in juni in Amsterdam door rechts een anti-Euro-aktie zal
worden georganiseerd. De aktie zal gericht zijn tegen het
verlies van eigen identiteit.
Nadere bijzonderheden hierover zijn niet bekend geworden.
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Door FRELING werden diverse leden van de CP uitgenodigd om op
29 maart 1997 mee te gaan naar Brugge om samen met de Belgen
een tegendemo te houden i.v.m. een demonstratie van linksen.
Het was zeer belangrijk naar toe dat er een grote
afvaardiging kwam uit Nederland, omdat op deze manier ook op
steun van hun kant gerekend zou kunnen worden.

Verzameld werd op 29-3-97 om 09.00 uur in Rotterdam. In ieder
geval waren daar aanwezig ongeveer 20 personen aanwezig w.o:
Johan van ENK

.Christiaan SMITS
,Martijn FRELING
.Michiel BOS
pteward MORDAUNT
Eite HOMAN
jEd POLMAN
.HAGERAAD
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In Zilzate (B) bleek de groep onder leiding van te
zijn verzameld in een café. Vervolgens werd met de gehele
groep naar Brugge afgereisd.
In Brugge werd gedemonstreerd, hetgeen verder weinig problemen
opleverde. Het de politie konden goede afspraken worden ge-
maakt en het is niet tot een confrontatie gekomen met links.
Er zijn enkele mensen aangehouden, doch zover bekend bevonden
zich hieronder geen Nederlanders.
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Op zaterdag 5 april 1997, was er bij Martijn Freling een HB
vergadering. De vergadering vond plaats x>p het huisadres van
Marti jn. Aanwezig waren; Freling, Mor4prant, Jan Thé'ijn* Mi-
chiel lBos, Johan van *£nk, Ed Poolman, , Heijtmeyer,

, ' (afkomstig uit
Amsterdam)
Jan Theijn zat de vergadering voor, met ondersteuning van
Martijn. Voornaamste punt was de beoogde gewestelijke indeling
en de structuur van de CP'86. De indelingen van de zes gewes-
ten zou er als volgt komen uit te zien.
1) Zuid Holland
2) Oost - omvat Overijssel, Gelderland en Utrecht
3) Moord Holland
4) Vlaanderen
5) Zeeland, Brabant, Limburg
6) Noord - Friesland, Groningen, Drente.

De gewesten l, 2 en 4 zijn op dit moment de enige gewesten
waar kaderleden van de CP'86 woonachtig zijn.
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Het DB van | de CP'86 wordt gevormd door Voorzitter
Secretaris Ĵfctijn Freling en Penningmeester
De bestuurlijke taken in gewest Oost zijn alsrolgt verdeeld:
Vz- MichiMP*Bos, secr - Johan 0ten Enk, penningmeester -

v
Gewest Zuid Holland; VZ Mordaunt, secr - Freling, penningmees-
ter Jan Theijn.
Beveiliging en Anti Antifa wordt verzorgd door Ed P<£&aan en

In Vlaanderen heeft men Vlaams Ĵ -Ofe leden bereid gevonden om
wanneer de verkiezingen in 199§C foor het Vlaams Blok slecht
uitvallen, alsnog naar de CP'86 over te stappen.
In Vlaanderen is leider van gewest 4 en wordt
bijgestaan door . Op de achtergrond heeft men
"Weerwolf" activisten.

O

Heitaeijer, Freling, Mordaunt, Ronald van de Wal, Johan van
Enk, Hichiel Bos gaan zich bezighouden met het schrijven van
het partijprogramma. Binnen de partij wordt er een verdeling
gemaakt, wie welke onderwerpen gaat schrijven of herschrijven.

Demo Amsterdam.

In juni 1997, gaat de CP'86 in Amsterdam een demo organiseren.
Men probeert voor deze demo internationaal te mobiliseren.
Het thema zal o.a zijn: Het verdrag van Maastricht.
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Op 26 juli vond er van 15.45 uur tot 20.00 uur een door
bijeenkomst plaats in de woning van ROST VAN TONNINGEN in Velp.

l. Aanwezig waren de volgende personen:

JfcOST VAN TONNINGEN

Martijn FRELING
Steward MORDAUNT

Ed POLMAN

jfohanvanENK

georganiseerde

JanTEDN
HEITMEIER



3. Inhoudelijk.



Het diner vond plaats in de tuin en weid betaald door RvT. Het viel op dat veel van de
aanwezigen buitenlands eten (m.n. Chinees) bestelden.

Een "officiële informele" bijeenkomst van het HB van de CP'86, hiervan werd een vijftal
personen uitgezonderd ,

=De vergadering werd gestart met een voorstellingsrondje door FRELING waarbij hij
iedereen mooie functies toebedeelde (HEITMEIER-kascommissie, van ENK partijfotgraaf,
POLMAN beveiliging, etc.). Het geheel zag er flitsend uit en was duidelijk bedoeld om een
goede indruk op te maken.
=RvT gaf als motivatie voor deze bijeenkomst dat zij de onenigheid binnen rechts zat is. De
CP'86 is de enige partij op dit moment die in aanmerking komt voor haar steun. KUSTERS en
GLIMMERVEEN komen er bij haar niet meer in. Eerstgenoemde omdat dat een ongeleid
projectiel is en GLIMMERVEEN omdat hij te veel onder invloed van KUSTERS staat Enige
kritische vragen werden door RVT gesteld, o.a. aan Steward over de door haar vernomen
kritiek dat hij veel en dure buitenlandse reizen maakt Dit werd uiteraard tegengesproken.
Helaas was RvT kennelijk niet op de hoogte van de geruchten over het drugsgebruik van
leider FRELING, hierover werden althans geen vragen gesteld.
=MORDAUNT schitterde in een vrij lange toespraak waarin "joden" en "nikkers" het
veelvuldig moesten ontgelden.
=Het hoofdonderwerp voor deze HB-vergadering (waar niet werd genotuleerd) was deelname
aan de Tweede Kamerverkiezingen in 1998. Het streven is om daaraan mee te doen. Er zijn
twee obstakels, de benodigde handtekeningen en ...het geld. Met name het geld was onderwerp
van bespreking.
MORDAUNT opperde om het met drugs te verdienen, het doel heiligt ten slofte de middelen.
Via Internet zal bekendheid worden gegeven aan de zogenaamde 1000 gulden-club. Iemand
zou reeds f. 1.000,- hebben gestort en RvT zegde spontaan eenzelfde bedrag toe en zal al haar
kennissen dit ook in overweging geven. Volgens FRELING is er momenteel f.5.000,- in kas
en zal er nog f.7.000,- binnenkomen. Het weigeren van een rekening aan de partij door diverse
banken zou volgens advocaat met grote kans op succes voor de rechter gebracht
kunnen worden.

deed geen toezeggingen.
=De gemeenteraadsverkiezingen.
In een deelraad in Antwerpen is een persoon die eventueel wil overlopen als de CP'86 succes
heeft In Vlaanderen zou de CP'86 reeds een grote naamsbekendheid genieten.

die in Kerkrade gaat kandideren is van plan om de Nederlandse taal te gaan
leren, hij zal gesteund worden door de Oostenrijkse echtgenote van en
door enkele Nederlanders. leek veel verstand te hebben van Internet en hij is
van plan de Nederlanders met een Internet-aansluiting in Kerkrade via dit medium te gaan
bestoken.

is zijn baan kwijt Hij wil proberen de Duitse nationaliteit te krijgen en wil
dan ook in Nederland kandideren.

en zouden eventueel ook in Nederland op een kandidatenlijst kunnen
uitkomen.
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Voor de demonstratie in Antwerpen d.d. 1 1-1 1-97 werd op genoemde datum verzameld op
het station van Rotterdam.
Aanwezig waren:

IMMERVEEN
Jan I6YN met vriendin (ngo)
EdJAOLMAN
Ren|gUBBERGEN
Midhel BOS

KUSTERS
SMITS

JohantèurENK
2 onbekenden

Opvallend afwezigen waren Steward MORDAUNT, R. HAGERAAD en

Er was weer de nodige chaos op het station in Rotterdam. Jan TEYN was vergeten waar het



verzamelpunt was.

In totaal namen een veertigtal personen aan de demo deel.

De demonstratie onder het motto •Amnestie voor Odal-aktiekomttee" werd begeleid door de
politie en leverde verder geen problemen op. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn
in de Leeuw van Vlaanderen.
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INFORMATIE:

1. Het "Congres".
De beoogde vergaderlocatie, Prikkewater, bleek niet beschikbaar omdat verzuimd had
de reservering te bevestigen.

Het geheel was uitermate rommelig. Men week in eerste instantie uit na een café, maar
besloot uiteindelijk uit te wijken naar de woonkamer van



aanwezig
l S (waarvan er 12 ook lid zijn van de CP'86),

te weten:
MartynFRErmNG
JanTEl|N
Steward MSRDAUNT
EdPÓfcMAN
JohéfrvanENK

Rein£ABER uit Leeuwarden

Er was geen agenda, er was geen presidium (MF "leidde" de bijeenkomst), er was geen
verslag van de vorige bijeenkomst, er werden geen notulen gemaakt

2. Overzicht deelname gemeenteraadsverkiezingen CP'86.
Deelraad Feyenoord, Ton vd SLUIS en , handtekeningen
praktisch rond.
Deelraad Delfshaven, MF en Remy HAGERAATS, handtekeningen rond.
Deelraad Charlois,
Deelraad Krooswijk-Kralingen, een kennis van Ton vd SLUIS met een waterzuiveringsbe-
drijf.
Deelraad Noord, , hoewel die regelmatig zegt te willen stoppen.
Deelraad Prins Alexander, Ed POLMAN.
Spijkenisse, MF.
Rotterdam, MF en Jan TEIJN.
Vlaardingen, aanvankelijk , doch deze wil niet meer.
Schiedam, Jan TEIJN.
Temeuzen,

Den Haag, Steward MORDAUNT, heeft nog 7 handtekeningen nodig.



Amsterdam, is beoogd, maar die wil eigenlijk niet, al 13 handtekeningen.
Nijmegen, Ed POLMAN.
Leeuwarden, Rein FABER, heeft reeds S handtekeningen.


