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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING  

WAAROM 	DEZE BLIK 

IN 	DE 	KEUKEN?? 

Wat weet een gemiddeld politikus in Zwolle eigenlijk over extreem-rechts 
en wat meer specifiek over de NVP/CP'86? 

Mij is duidelijk geworden dat zeer veel niet bekend is over deze "demo-
kratische politieke partij" - waarvan haar landelijk voorzitter, Henk 
Ruitenberg, tevens gemeenteraadslid in Zwolle is - en over haar nationale 
en internationale kontakten. 

Het leek mij daarom zinvol om eens het een ander voor u op papier te 
zetten, waardoor u mogelijk een globale blik verkrijgt in de keuken van 
met name de NVP/CP'86. 

De inhoud kon tot stand komen met gebruikmaking van onder andere het AFA-
zwolle archief. Voor het laatste hoofstuk over de Centrumpartij '86, 
Aktiefront Nationale Socialisten en Voorpost heb ik gebruik kunnen maken 
van het "Jaaroverzicht 1993-1994" (en 1992) van het Fascisme Onderzoeks 
Kollektief (ISSN 0925-286X). 

Om u een beeld te schetsen vanuit welke achtergrond ik feitelijk dit 
boekwerkje heb kunnen schrijven, treft u tevens een hoofdstuk aan over de 
Anti-Fascistische Aktie, een landelijke aktiegroep, waarin te lezen is 
hoe deze groep is ontstaan en wat zij zoal doet. 

* * Dit boekwerkje is bestemd voor het Zwolse College van 
Burgemeester en Wethouders, de fraktievoorzitters in de 
Zwolse Gemeenteraad en voor het Meldpunt Discriminatie. * * 

De NVP/CP'86 is een zeer radikale, extreme, gewelddadige en hierdoor 
gevaarlijke nazistische groepering met een eigen landelijk opererende 
inlichtingendienst c.q. knokploeg, de Nationalistische Veiligheidsdient 
en een onderzoeksgroep annex inlichtingendienst met de naam ODIN (hier - 
over later meer): Ik spreek hier overigens bewust van een "nazistische 
groepering". Mij is de afgelopen twee jaren duidelijk geworden dat de 
nvp/cp'86 geen politieke partij is, doch een groepering die bestaat uit 
neo -nazi's die geen politiek bedrijven. Deze konstatering kan worden 
gestaafd aan de hand van vele interne CP -stukken, maar ook aan de hand 
van direkte "konfrontaties" tussen anti-fascisten en CP'ers. Tijdens CP - 
aktiviteiten zijn vaak vlaggen te zien met het hakenkruis, het Kelten-
kruis (het symbool van de NVP/CP'86: het gebruik hiervan is overigens 
niet strafbaar - wanneer u in de stad een Keltenkruis op een muur of lets 
dergelijks ziet gespoten, dan dient dat ook eigenlijk verwijderd te 
worden net zoals nu al gebeurd met het hakenkruis.), t -shirts met Rudolf 
Hess erop afgebeeld, de Hitlergroet, etcetera. 
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HOOFDSTUK 1. 1. 
WAAR STAAT EXTREEM-RECHTS BINNEN DE GEMEENTEHUIZEN ? 

Begin 1994 deed de NVP/CP'86 in enkele steden mee aan de gemeente - 
raadsverkiezingen. Diverse kandidaten bleken te beschikken over een 
strafblad. Veel CP'ers schuwen geweld niet. De media heeft de afgelopen 
jaren aandacht besteed aan rechtszaken waarbij CP -leden zich moesten 
verantwoorden voor uiteenlopend krimineel gedrag. 

Na de installatie van vele rechts-extremistische gemeenteraadsleden in 
het land (CD: 77, eind '95: 45 / CP'86: 9, eind '95: 2 zetels niet 
bezet), kwam al snel de diskussie binnen de gemeentehuizen op gang: hoe 
moeten wij - raadsleden, collegeleden en ambtenaren - omgaan met deze 
raadsleden? Kunnen ze worden uitgesloten van deelname aan de raadscommis-
sies? Kunnen ambtenaren uitvoerende werkzaamheden ten dienste van rechts-
extremistische raadsleden weigeren? Hoe zit het met het aspekt onschend-
baarheid? 
Moeten extreem-rechtse raadsleden elle post ontvangen? 

De aktiegroep Radar, die gemeenteraadsleden helpt en traint bij het 
zich teweerstellen tegen racisten, verklaarde in een artikel in de 
Volkskrant op 10 deCember 1994: 

* * "Blijf ze politiek isoleren, doe nooit zaken met ze 
want a1 gaat het om de kleur van de stoeptegels, ze 
hebben een andere agenda." 

HOOFDSTUK 1.2 
ONSCHENDBAARHEID 	 

Kan een extreem-rechts raadslid tijdens een raadsvergadering zich 
formeel, binnen de grenzen van de Gemeentewet, bijvoorbeeld discrimine-
rend uitlaten over allochtonen? Ja, helaas wel. Alleen de voorzitter van 
de Gemeenteraad, de burgemeester, kan van een extreem-rechts raadslid 
eisen dat hij woorden terugneemt. In Zwolle heeft burgemeester Franssen 
dat dan ook uitstekend gedaan tijdens de Algemene Beschouwingen in 1994. 
Maar, op het moment dat bijvoorbeeld Henk Ruitenberg zijn tekst van de 
Algemene Beschouwingen (of anderszins) in handen stelt van anderen, dan 
is vervolging wel mogelijk. Dit blijkt ondermeer uit een aan mij gezonden 
brief van het Openbaar Ministerie in Zwolle op 5 augustus 1995. Hierin 
staat onder andere te lezen: 

"(....) Uw vraag of het mogelijk is een raadslid te vervolgen 
voor discriminerende uitlatingen tijdens een raadsvergadering 
kan ik positief beantwoorden, zij het dat dit alleen kan onder 
een aantal voorwaarden: 
Artikel 22 Gemeentewet beschermt inderdaad leden van het 
gemeentebestuur en andere personen die aan de beraadslagingen 
deelnemen tegen vervolging wegens mondelinge dan wel schrifte-
lijke uitlatingen die tijdens die beraadslagingen worden 
gedaan. 
Indien deze personen hun uitlatingen echter aan anderen 
overleggen dan aan de personen die aan die beraadsla-
gingen deelnemen, bij v. aan de pers, dan kunnen deze 
personen geen beroep doen op dit onschendbaarheidsbe-
ginsel. 
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Aangezien de heer Ruitenberg zijn tekst aan de pers 
ter beschikking heeft gesteld, staat in beginsel artikel 
22 Gemeentewet een vervolging dus niet in de weg. (....)" 

Hier is veel over gepraat, gediskussieerd en geschreven. 

Medio september 1995 presenteerde de wetenschapswinkel Rechten van de 
Universiteit Utrecht een studie ("Grenzen aan onschendbaarheid") waarin 
een herbezinning op de parlementaire onschendbaarheid centraal staat. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Bureau 
Racismebestrijding in Utrecht door mr. M.S.D. Wijman. 

De centrale vraag in dit onderzoek was "Welke juridische mogelijkheden 
zijn er om extreem-rechtse politici aan te pakken als zij zich in het 
parlement of in de gemeenteraad bezondigen aan racistische uitlatingen?" 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het onwenselijk is de bestaande 
parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Wel zou de mogelijkheid 
moeten worden geschapen om mensen die door de rechter wegens racistische 
uitlatingen zijn veroordeeld, als bijkomende straf uit het passief 
kiesrecht te zetten, waardoor zij niet (meer) gekozen kunnen worden. 
Vanouds geldt de onschendbaarheid van afgevaardigden als een essentieel 
onderdeel van de demokratische besluitvorming. Volksvertegenwoordigers 
moeten vrijmoedig kunnen spreken zonder vrees voor strafrechtelijke 
vervolging, hoe weerzinwekkend hun opvattingen ook mogen zijn. Daarbij 
moeten zij zich wet aan de spelregels houden. Als zij het Reglement van 
Orde in de vergadering aan hun laars lappen, kan de voorzitter (i.c. de 
burgemeester) ingrijpen. Zodra een extreem-rechtse afgevaardigde zich 
schuldig maakt aan de belediging van volksgroepen, kan de voorzitter 
hem/haar het woord ontnemen. De schuldige kan ook uit de vergadering 
worden verwijderd. Uit het onderzoek van mr. Wijman blijkt dat de 
burgemeesters deze bevoegdheden toereikend achten om afdoende tegen 
ordeverstoringen door extreem-rechtse vertegenwoordigers op te treden. 

HOOFDSTUK 1 . 3 
WEREN 	UIT COMMISSIES? ? 

In november 1994 heeft de Amsterdamse Gemeenteraad besloten om 
extreem-rechts te weren uit de raadscommissies. Tegen dit besluit heeft 
de CD hoger beroep aangetekend en deze zaak liep eind '95 nog. Van de 
afdeling Voorlichting van de gemeente Amsterdam vernam ik, dat de 
Gemeenteraad heel bewust een daad / voorbeeld heeft willen stellen met 
het besluit. Juridisch gezien staat dit besluit zwak, immers volgens de 
Gemeentewet kunnen raadsleden niet geweerd worden uit commissies. 

In januari 1995 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland ambtenaren van 
de provincie toestemming gegeven om op basis van gewetensbezwaren te 
weigeren diensten te verlenen aan extreem-rechts. 

In de Gemeente Den Haag is het besluit genomen om extreem-rechts 
alleen te weren uit die commissie waarin zaken, die vallen onder de 
noemer justitie, veiligheid en openbare orde, worden behandeld. 

De vertegenwoordigers van extreem-rechts (CD en NVP/CP'86) in de 
Rotterdamse Gemeenteraad worden geweerd uit de commissie Politie en 
veiligheid. 

Kortom, deze materie wordt in het land divers benaderd door de 
gemeenten. Er is helaas nog geen duidelijk landelijk vastgesteld beleid. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag blijkt niet eens te 
beschikken over een overzicht van diverse gemeenten waar extreem-rechts 
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in de Gemeenteraad is vertegenwoordigd en hoe men zich in die gemeenten 
opstelt ten opzichte van rechts-extremistische raadsleden. De VNG stelt 
zich op het standpunt dat het hier gaat om een politieke kwestie en dat 
daarom met betrekking tot dit onderwerp geen taak is weggelegd voor deze 
vereniging. 
Uiteraard zijn gemeenten vrij om intern te bepalen hoe bijvoorbeeld 
ambtenaren zich kunnen opstellen ten opzichte van extreem-rechtse 
raadsleden. Zij hebben het recht om op grond van gewetensbezwaren 
werkzaamheden voor extreem-rechtse raadsleden te weigeren, zoals in 
Zeeland binnen de provincie gebeurd. 

Het zou aan te bevelen zijn om duidelijke landelijke richtlijnen 
hieromtrent vast te gaan stellen. Hier kan toch een taak zijn 
weggelegd voor de eerder genoemde Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, ondanks hun duidelijke standpunt in dezen. 

Gemeenten worstelen dus nog steeds met extreem-rechts: 
negeren of "gewoon" behandelen 	99  

Echter, in de praktijk blijkt dat het merendeel van de extreem-rechtse 
raadsleden nooit de diverse commissievergaderingen bijwoont. Waarom zou 
je je dan druk maken om uit te zoeken wat juridisch mogelijk is: ze komen 
toch niet. Desondanks ontvangen zij wel hun raadsvergoedingen, terwijl ze 
feitelijk amper enige vorm van politiek bedrijven en schitteren door 
afwezigheid. 

Toch ben ik van mening dat het goed zou zijn om binnen de plaatselijke 
politiek in Zwolle een duidelijk standpunt in te nemen en desnoods het 
besluit te nemen om formeel Henk Ruitenberg te weren uit de raadscommis-
sies op een wijze als gebeurd is in Amsterdam. Waarom ook in Zwolle geen 
principiele daad stellen? 

Laat juristen maar eens dieper'buigen over het extreem-rechtse gemeente-
lijke politieke dossier. 
Wellicht kan ooit de Gemeentewet worden aangepast, waardoor het wel 
juridisch mogelijk wordt extreem-rechtse raadsleden buiten de commissies 
te houden. 

WEL OF GEEN INFORMELE POST AAN EXTREEM-RECHTSE RAADSLEDEN ?? 

Tevens kan een besluit genomen worden om de persoon Henk Ruitenberg 
niet meer uit te nodigen voor recepties, werkbezoeken, enzovoorts. 

Stuur hem alleen nog maar formele post, die betrekking heeft op politieke 
werkzaamheden, zoals stukken voor de Gemeenteraad en commissies. Hier 
komt dan echter wel het zogenaamde "underdog"-effekt om de hoek kijken. 
Een ambtenaar van de gemeente Den Bosch deelde mij medio november '95 
mede dat daar de extreem-rechtse raadsleden alle post ontvangen (ze 
hebben zelfs - evenals de overige raadsleden - een fax van de gemeente 
ontvangen welke bij hen thuis staat). 

Een medewerker van de VNG deelde mij begin november '95 mede dat je 
heel voorzichtig moet zijn met het niet verzenden van 611e post aan 
extreem-rechtse raadsleden. Indien een rechts-extremistisch raadslid 
bijvoorbeeld niet zou worden uitgenodigd voor een Nieuwjaarsreceptie, dan 
kan dit raadslid hier publicitair mee 'scoren", juist vanwege die "zieli- 
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ge underdog"-positie. Hier dient, aldus deze medewerker van de VNG, wel 
rekening mee te worden gehouden. 

Ik stel daarentegen dat je nimmer mag zwichten voor de vermeende 
"underdog"-druk vanuit extreem-rechts. Door dat wel te doen kreeer je een 
psychologische machtsfaktor voor extreem-rechts. De plaatselijke pers kan 
hierin ook een belangrijke rol vervullen. 

In de gemeente Almelo ontvangt het extreem-rechtse raadslid H.M.L. 
Oudendijk (bij aanvang raadsperiode '94 ‘ raadslid voor de CD, later 
overgestapt naar het Nederlands Blok) geen informele post. Dit kwam 
duidelijk naar voren tijdens een raadsexcursie in 1995 naar het nieuwe 
gerechtsgebouw in Almelo. Daar dook Oudendijk wel plotseling op en 
vestigde de aandacht op zich. Hij liep daar te zwaaien met een uitnodi-
ging voor deze excursie. De betreffende uitnodiging was echter niet aan 
hem gezonden! Waarschijnlijk had hij een exemplaar uit het postvakje van 
een ander raadslid weggenomen, aldus een medewerkster van de afdeling 
Voorlichting van de gemeente Almelo. 

Ook in Rotterdam ontvangen de rechts-extremistische raadsleden alleen 
formele post. 

Op 16 november '95 (na een eerdere brief op 6 juli 1994) heeft de 
gemeentesekretaris van de gemeente Utrecht een brief verzonden aan de 
hoofden van dienst, de sektorhoofden van de sekretarie en de sekretaris-
sen van de raadscommissies met als onderwerp "Uitnodigingenbeleid". In 
die brief staat dat de gemeenteraadsleden van extreem-rechts alleen 
uitnodigt indien dit krachtens wettelijk voorschrift verplicht is. Tevens 
schrijft de gemeentesekretaris: 

"Tal van raadsleden vinden in de aanwezigheid van raadsleden van extreem 
rechtse partijen aanleiding zelf niet in te gaan op uitnodigingen van 
organisaties, instellingen en dergelijke. Dat is bij de uitnodigende 
organisaties en dergelijke vaak niet bekend, wat aanleiding geeft tot 
misverstanden en teleurstelling. Als organisaties, instellingen en 
dergelijke de raad of een raadscommissie waarin extreem rechtse partijen 
vertegenwoordigd zijn uitnodigen zal de gemeente daarom, onder vermelding 
van het vorenstaande,informeel vragen of de uitnodiging zich ook uit-
strekt tot de raadsleden van extreem rechtse partijen." 

HOOFDSTUK 1 . 4 
V E R B 0 D NVP/CP'86 	 

In 1995 is het Openbaar Ministerie in Amsterdam gestart met een 
strafvervolgings- procedure tegen de NVP/CP'86. Dit proces moet uiteinde-
lijk leiden tot een (mogelijk) verbod van de groepering. Is dat toe te 
juichen?: een verbod. 
Ja en nee. Ja, omdat dan middels een gerechtelijke uitspraak vast komt te 
staan dat de NVP/CP'86 een kriminele organisatie is en een verbod de 
groepering uitsluit van financiele overheidssteun. Nee, omdat een verbod 
opzich weinig effekt zal hebben op de aktiviteiten van de NVP/CP'86 en er 
waarschijnlijk direkt na het verbod een "nieuwe" partij wordt opgericht, 
de NVP. 

Velen zeggen dat de groepering dan ondergronds zal gaan. Volgens mij, en 
volgens AFA, opereert de NVP/CP'86 al vanaf haar start grotendeels 
ondergronds, waardoor dan ook veel "niet bekend" is van haar aktivitei-
ten.... 
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In de praktijk zal er weinig verschil te merken zijn tussen een onder - 
grondse - of bovengrondse CP. Voor een organisatie als AFA zal na een 
eventueel verbod net zoveel bekend zijn en worden over de NVP/CP'86 als 
voor het verbod. 
De groepering van Ruitenberg zal wel meer moeite hebben om aktiviteiten 
financieel van de grond te krijgen. In het oktobernummer van het lande-
lijke ledenblad is al een oproep geplaatst aan de leden om geld over te 
maken: dit, omdat de strafzaak de NVP/CP'86 veel geld kost  (zie ook 
hoofdstuk 10.1) 

- Deze strafzaak speelde ook een rot bij de Algemene Beschouwingen 
in de Zwolse Gemeenteraad op 13 november 1995. Het zal voor vele 
aanwezigen opvallend zijn geweest, dat Ruitenberg zich behoorlijk 
op de vlakte hield en zijn Algemene Beschouwingen-binnen "aanvaard - 
bare" fatsoensgrenzen had geschreven. In de Zwolse Courant had hij 
nog, enkele dagen voor de Algemene Beschouwingen, gezegd: "...ik 
wit nog wel wat teweeg-brengen." en "Ik had nogal wat voor hem 
(lees: Franssen) in pet to". 
Zijn uitlatingen bleken tijdens de Algemene Beschouwingen niet waar 
te kunnen worden gemaakt. Voor AFA was het optreden van Ruitenberg 
tijdens de Algemene Beschouwingen niet opvallend. AFA-Zwolle was 
ingelicht dat CP -gemeenteraadsleden in het land zich zeer voorzich - 
tig zouden opstellen tijdens de Algemene Beschouwingen. Freling, in 
Rotterdam, was niet eens komen opdagen. 

Voor deze voorzichtigheid was bewust gekozen, omdat eind november 
'95 de Hoger Beroep-zaak diende in het landelijke strafproces tegen 
de NVP/CP'86. De CP'ers waren dus op hun hoede voor justitie-
aandacht tijdens de Algemene Beschouwingen. - 

Op bepaalde momenten heeft AFA-Zwolle bij brief of middels knipselkranten 
de Raad en het College wel op de hoogte gebracht van diverse extreem-
rechtse praktijken en gebeurtenissen. 

Buiten deze politieke kontakten heeft AFA-Zwolle ook goede kontakten met 
onder andere het Gemeentelijk Meldpunt Discriminatie en de Turkse 
Migrantenvereniging in Zwolle en met diverse landelijke maatschappelijke 
en allochtone organisaties. 
AFA-Zwolle is ook vaak aanwezig in het land bij diverse akties. Niet 
alleen tegen de NVP/CP'86. Er is meer aan de hand. Alle extreem-rechtse 
groeperingen hebben dan ook onze aandacht, waaronder het Nederlands Blok, 
de Centrum Democraten, het Aktiefront Nationaal Socialisten en Voorpost. 

Veel "extreem-rechtse zaken" halen niet de pers en blijven daardoor in 
mistige nevelen gehuld. Zaken die wel de pers halen, worden niet door 
iedereen gelezen: immers, niet iedereen leest alle kranten en opiniebla-
den. In die zin is mij gebleken dat veel Zwolse politici kampen met een 
informatie-achterstand als het gaat over "extreem-rechts". 

Met het schrijven van dit boekwerkje hoop ik enkele mistige nevelen te 
kunnen oplossen, waardoor tevens duidelijk wordt waar de "gematigde" 
CP'er Ruitenberg staat! 

De inhoud is geheel op persoonlijke titel tot stand gekomen. Het is dan 
ook in de "ik"-vorm geschreven. 

De inhoud is divers, doch lang niet volledig. Er valt veel te schrij-
ven over de NVP/CP'86, haar voorzitter en haar praktijken. Het is echter 
moeilijk om zaken zo helder mogelijk, in een logische volgorde, op papier 
te zetten: dat blijkt al uit deze extreem lange "Inleiding". Het is een 
complexe materie. 

7 



Ik heb geprobeerd om enkele thema-onderwerpen apart en zo duidelijk 
mogelijk te behandelen. Doch deze onderwerpen hebben veelal weer direkt 
te maken met andere onderwerpen. De inhoud kan dus verwarrend en niet 
volledig zijn. 
Enkele kranteartikelen en "CP-stukken" kunnen bijdragen tot het inzichte-
lijk maken van de materie. 

HOOFDSTUK 1 . 5 
EXTREEM-RECHTS WORDT ZICHTBAAR IN ZWOLLE !! 

Tot slot. 
Helaas moet ik vaststellen dat zich in Zwolle steeds meer rechts-extre-
mistische tendenzen voordoen. Ik vind dat een verontrustende ontwikke-
ling. Behalve het spuiten/kalken van discriminerende leuzen, zijn ook 
steeds meer jongeren te zien die symathiseren met extreem-rechts. Een 
bekend verschijnsel zijn skinheads die zwarte of groene zogename "bomber-
jacks" dragen met op de mouw een klein Nederlands vlaggetje gestickt. 
Uiteraard is niet iedere skinhead een rechts-extremist, doch wanneer ze 
genoemde jacks dragen dan zijn het naar alle waarschijnlijkheid rechts-
extremisten en mogelijk aanhangers van de NVP/CP'86 i.c. Ruitenberg. Een 
enkele heeft ook een Keltenkruis om zijn nek hangen. In ieder geval neem 
ik geen risico's bij het zien van dit soort jongeren, die zich over het 
algemeen zeer provocerend en agressief gedragen. Wees alert! 

In de Volkskrant van 17 november 1995 stond een artikel met de kop "Scho-
len verbieden racistisch bedoeld vlaggetje op jack". Ter bestrijding van 
vreemdelingenhaat hebben twee middelbare scholen in Den Haag hun leerlin-
gen verboden een Nederlands vlaggetje te dragen op de mouw van hun jas, 
omdat dit is uitgegroeid tot een anti-buitenlanderssymbool. 

Misschien een idee voor Zwolse scholen 	72  

Op 17 november besteedde ook het NRC ("Verbod "neonazi-jasje" op Haagse 
scholen") en het televisieprogramma NOVA aandacht aan het dragen van een 
klein Nederlands vlaggetje op de mouw van een "bomber-jack" als uiting 
van vreemdelingenhaat. 

In de Volkskrant van 21 november reageerde Henk Ruitenberg alsvolgt: 

"Ik heb gelezen dat er scholen zijn die kinderen weren vanwege die 
Nederlandse vlag. Nou ja, die vlag verbieden dan. Maar dat komt 
niet bij ons vandaan. Ons logo is het Keltenkruis. Maar hou me ten 
goede, leden van ons hebben ook wet eens een Nederlandse en/of 
Vlaamse vlag op hun jas. Op beurzen waar wij komen, bijvoorbeeld in 
Vlaanderen, worden die dingen gewoon te koop aangeboden. (....)" 
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Mochten er bij u na lezing van het boekwerkje nog vragen zijn en/of heeft 
behoefte aan nadere informatie, dan kunt u uiteraard kontlakt opnemen 

met AFA-Zwolle. 

Paul Kraaijer, 
Zwolle, 11 december 1995. 

(P. Steijnstraat 165 - 8022 TE ZWOLLE; 
telefax: 038 4 54 28 57) 

Alleen wie de vrijheid van anderen, zoals migran- 
ten, 	vrouwen, vluchtelingen en homoseksuelen, 
respekteert, is zelf de vrijheid waard I! 

* * Eerder verschenen AFA-publikaties: 
- '10,e Schaapskooi een jaar bezien - Een globaal overzicht van perspublikaties over CP'86 - 1994' 
- 	Schaapskooi een half jaar bezien - Een globaal overzicht van perspublikaties over CP'86 - 
januari-juni 1995 

Bronnen (o.a.): 
- vele perspublikaties (zie media-overzicht) - "Jaaroverzicht 1993-1994" 
(en '92) FOK - gemeenten Den Bosch, Den Haag, Almelo, Utrecht, Purmerend, 
Amsterdam en Rotterdam - Vereniging van Nederlandse Gemeenten - AFA ar-
chief 
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HOOFDSTUK 2 

WAT IS AFA? 

In november 1993 las ik in een landelijk aktieblad een artikel over de 
Anti-Fascistische Aktie in Nederland: het was mijn eerste kennismaking 
met deze aktiegroep. 

De Anti-Fascistische Aktie (verder te noemen: AFA) is een landelijk 
samenwerkingsverband van zo'n 25 plaatselijke en regionale organisaties. 
Groepen zijn onder andere te vinden van Groningen tot Heerlen, van Hoorn 
tot Vlissingen en van Den Haag tot Enschede. AFA werd eind 1992 opgericht 
om samen te werken aan een duidelijk, aanspreekbaar en radikaal verzet 
tegen fascisme en racisme. 
Tot de dag van vandaag is AFA de enige landelijk aktieve anti-fascisti-
sche aktiegroep. 
Voor AFA betekent anti-fascisme meer dan alleen een strijd tegen racisti-
sche ontwikkelingen. Fascisme bestaat ook uit bijvoorbeeld homo-haat en 
seksisme. Anti-fascisme moet dan ook diskussie_en aktie tegen deze zaken 
inhouden. Maar al te vaak worden deze essentiele aspekten vergeten. AFA 
probeert daar konsekwent mee bezig te zijn. Daarnaast werkt AFA aan een 
mentaliteitsverandering bij de bevolking en knokt zij tegen het ver-
rechtsende overheidsbeleid. De toename van extreem-rechts in Nederland 
werd en wordt mede veroorzaakt door de zogenaamde heersende politiek, die 
in deze geen schone handen heeft. 

Jarenlang hebben de PvdA en het CDA een afbraakbeleid nagestreefd. 
Sociale voorzieningen werden teruggedraaid. Lonen, uitkeringen en 
studiefinancieringen werden lager, de huren hoger. Er is flink gesneden 
in de WAO en de AOW. In heel Nederland worden oude wijken dichtgetimmerd: 
geld voor renovatie is er niet meer. Ook in Zwolle speelt dit, waarbij 
gedacht kan worden aan een wijk als de Wipstrik i.c. de "Zeeheldenbuurt". 
Het geld wat niet beschikbaar is voor bijvoorbeeld renovatie, gaat naar 
luxe-projekten in de centra van steden, naar lege spiegelglaskantoren, 
naar belastingverlichting voor het bedrijfsleven en naar een Luchtmobiele 
Brigade. Kortom, de armen worden armer en de rijken rijker. 

Hierdoor ontstaat een kloof tussen "de politiek" en de "burger". 
Hierdoor ontstaat onvrede, armoede en een gevoel van onveiligheid! 

En zo drijft (en heeft gedreven) "Den Haag" de kiezers in de armen van 
partijen als de Centrum Democraten (CD) en de Nationale Volkspartij/Cen-
trum Partij '86 (NVP/CP'86): de partijen van het kiezersbedrog, het 
racisme en het nazi-geweld. 

En ondanks de hiervoor beschreven politieke houding, wijzen de 
politici met een beschuldigende vinger naar frauderende werklozen, domme 
jongeren, krakers, luie studenten, kriminele buitenlanders en a-sociale 
druggebruikers. De schuld van problemen in dit land wordt gelegd bij hen 
die minstens zo hard getroffen worden. De slachtoffers als daders! 

De laatste tijd wijst de vinger naar het asielzoekers"probleem", zoals 
dat in de media wordt genoemd. Wanneer de media schrijven over "asielzoe-
kers" wordt helaas veelal een onterechte link gelegd met "kleurlingen". 
Veel asielzoekers zijn echter afkomstig uit het voormalige Oostblok en 
Joegoslavie. De pers zou hier genuanceerder mee om moeten gaan. In 
oktober 1995 vernam ik dat negen van de tien diefstallen in de gemeente 
Zwolle worden gepleegd door asielzoekers. Ik schrok hiervan. Het betreft 
hier echter met name asielzoekers uit eerder genoemde landen en dus Oen 
("gekleurde") asielzoekers uit Aziatische of Afrikaanse landen. 

Maar, vluchtelingen zijn niet het probleem. Het echte probleem is de 
onwil van de regering om mensen in nood te helpen. Onwil om echt iets te 
doen aan de oorzaken van de grote vluchtelingenstroom. 
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Mensen vluchten niet zomaar. 
Zij zoeken geen asiel, zij vluchten weg! 

Weg van honger, armoede, uitbuiting, onderdrukking en geweld. 

Landen als Nederland, de rijksten van de wereld, doen alsof zij hiervoor 
geen verantwoordelijkheid dragen. 

Alsof er niet eeuwenlang in kolonie6n en elders geplunderd en 
gemoord is. 

Alsof ook nu nog niet onze materile welvaart drijft op uitzuiging 
van de zogenaamde Derde Wereld. 

Alsof er ook nu nog niet per jaar meer geld vanuit de "ontwikke-
lingslanden" naar ons gaat dan omgekeerd. 

Alsof westerse demokratien geen militaire diktaturen in het leven 
hebben geroepen of gehouden. 

Alsof er niet door regeringen, multinationals en wapenhandelaren 
verdient wordt aan honger en oorlog. 

Verzet tegen fascisme en racisme is een goede zaak, laat daar geen 
twijfel over bestaan. Maar het is niet goed genoeg dat een groep als AFA 
zich alleen richt op de CD en de NVP/CP'86. Dat is slechts symptoombe-
strijding. De voedingsbodem moet niet vergeten worden. En dan gaat de 
"Haagse politiek" niet vrijuit. 

Strijd tegen fascisme en racisme en tegen haar 
oorzaken moet hand-in-hand gaan. 

Het zal de lezer duidelijk zijn dat AFA weinig vertrouwen heeft in de 
gevestigde politiek. 
Je kunt je zelfs afvragen of het werkelijke politieke beleid door de 
Regering in Den Haag wordt gemaakt, of in de direktiekamers van de top-
ondernemingen (zoals Philips, Shell en DSM) en tijdens zakenreisjes van 
instellingen als het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. 

Echte fundamentele oplossingen zijn pas mogelijk als mensen beginnen 
hun eigen leven in eigen hand te nemen. Dat betekent ook je eigen verant-
woordelijkheid kennen. Mensen moeten direkte zeggenschap over hun eigen 
omgeving hebben. 
- Als jongeren bijvoorbeeld spontaan een nazi-band uit hun jeugdcentrum 
gooien. 
- Als buurtbewoners samen knokken tegen huurverhogingen en de verkrotting 
in hun wijk. 
- Als werknemers hun Baas dwingen voor het milieu te kiezen, in plaats 
voor winst. 
- Als een dorp zelf de beslissing over een hogesnelheidstreintrajekt of 
een Betuwelijn neemt. 
- Als een heel land doorkrijgt dat ze belazert wordt. 
- Als verzet hier solidair wordt met strijd aan de andere kant van de 
wereld. 

AFA roept iedereen op om aan dit verzet deel te nemen. 
Laat je niet verdelen en uitspelen op grond van je kleur, je sekse of op 
wat dan ook. Organiseer je: op school, in de buurt, op je werk. 

Steun elkaar, want alleen samen kunnen fascisme en racisme klein worden 
gekregen en kunnen we bouwen aan een leefbare en gelijkwaardige wereld 
voor iedereen!! 

AFA is overigens een - in principe - geweldloze groep. Met name de 
media schetsen nog al eens het beeld dat aanhangers/sympathisanten van 
AFA gewelddadig zouden zijn. 
Bij diverse akties van AFA zijn veelal mensen aanwezig die zich op een 
bepaalde wijze gedragen en uiten. 
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"De zwarte massa" werd en wordt wel eens gezegd. "Zwarte", omdat veel 
anti-fascisten zich in het zwart kleden. Kennelijk hebben mensen daar 
problemen mee 77  
Daarnaast wordt wel eens gebruik gemaakt van mutsen, sjawls en helmen. 
Hierdoor wordt kennelijk een bedreigende uitstraling gekreeerd. wanneer 
anti-fascisten zich eens tijdens een aktie zouden verschuilen achter 
carnavalsmaskers en -pruiken, dan wordt het uiterlijke karakter van de 
groep direkt drastisch in positieve zin omgebogen en hetzelfde effekt 
(geen herkenning) zou worden bereikt. Juist de uitstraling kan bepalend 
zijn voor een wel of niet breder worden van de organisatie. Ik ben het 
daarentegen wel gaan begrijpen. Veelal wil men tijdens akties onherken-
baar zijn. Vele anti-fascisten worden liever niet bekend (herkend) binnen 
extreem-rechtse kringen. 
Bekendheid kan immers nare gevolgen met zich mee brengen 	dat 
ondervind ik zelf regelmatig. 

Het geweldsaspekt komt slechts dan om de hoek kijken, wanneer tijdens 
een aktie rechts-extremisten geweld gaan gebruiken tegen anti-fascisten. 
Bij demonstraties en vergaderingen van de NVP/CP'86 worden regelmatig 
CP'ers gesignaleerd die aktief zijn binnen de eigen Nationalistische 
Veiligheidsdienst, gewapend met onder andere knuppels en een enkele keer 
zelfs vuurwapens. Tijdens een vreedzame aktie (georganiseerd door Friese 
anti-fascisten) in het Friese dorpje Oldelamer, in september 1995, bij de 
woning van de nazi Douwe van der Bos waren ongeveer dertig zwaar bewapen-
de neo-nazi's aanwezig in de tuin van zijn woning. Zij hadden zich 
letterlijk verschanst. In de tuin lagen vele knuppels en enkele rechts-
extremisten, waaronder enkele Duitse neo-nazi's, liepen rond in legeruni-
formen en droegen zelfs kogelvrije vesten  

Ook aanwezig was Johan van Enk uit IJsselmuiden (Kringsekretaris van 
de NVP/CP'86 in Overijssel en "steun"-pilaar van Ruitenberg - hij is 
veelal aanwezig tijdens de Zwolse gemeenteraadsvergaderingen op de 
publieke tribune wanneer Ruitenberg aanwezig is. Deze Van Enk komt over 
als een zogenaamde domme kracht, die door zijn uiterlijk meer voorstelt 
dat hij werkelijk is. Een jonge jongen uit IJsselmuiden die vaak aanwezig 
is bij CP-demonstraties en andere CP-aktiviteiten in het land.). 

De anti-fascisten waren daarentegen niet bewapend en namen deel aan 
een kulturele manifestatie op het plein van het dorpsschooltje naast de 
woning van Van der Bos. Het is veelzeggend dat de groep anti-fascisten 
onder politiebegeleiding (!) het dorp moest worden uitgeleid richting 
Wolvega. De bus waarmee ze waren gekomen, moest uit veiligheidsoverwegin-
gen tussen twee politieauto's rijden (zie ook hoofdstuk 9). 

Anti-fascisten hebben, net als iedereen, het recht om zich te weren. 
Er zullen mensen zijn die zich niet laten slaan en terug zullen slaan, 
anderen - zij die geweld schuwen om wat voor reden dan ook - zullen hard 
wegrennen. Zelf ben ik iemand die "open" aktie voert en geen geweld 
gebruikt: ik maak geen gebruik van een bivakmuts of sjawl en van fysiek 
geweld. Ik heb een mening en durf daar openlijk en eerlijk vooruit te 
komen, overigens wel met de nodige konsekwenties  
Daar komt nog bij dat ik geen akties voer die het daglicht niet kunnen 
verdragen. 

Tot zover een kort politiek inhoudelijk kijkje in de AFA-keuken. 
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HOOFDSTUK 3 

1 9 9 4 

AFA—ZWOLLE 

Op 17 november 1993 is AFA-Zwolle gestart. Eind '93 was het gewenst 
dat in Zwolle een groep aktief werd. Echt noodzakelijk, omdat bekend was 
geworden dat de CP'86 mee zou doen aan de Zwolse gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 1994. Lijsttrekker was Henk Ruitenberg, tevens landelijk 
voorzitter van de CP'86. Ruitenberg, toen nog voor vele Zwollenaren een 
onbekende. Ruitenberg stond trouwens ook op de lijst van zijn partij in 
de gemeente Assen, als nummer 2. 

Op 11 december 1993 publiceerde de Zwolse Courant een groot interview 
met deze rechts-extremist. Zwolle werd voor het eerst gekonfronteerd met 
Ruitenberg. 

Op 12 december verzond AFA-Zwolle een persbericht waarin zij de 
oprichting van de groep bekend maakte. De tekst van dit bericht luidde 
alsvolgt: 

"ZWOLLE - Sinds begin december bestaat in Zwolle een afdeling van 
de Anti-Fascistische Aktie (AFA). AFA is een sinds november 1992 
bestaand landelijk samenwerkingsverband van ruim twintig plaatse-
lijke en regionale anti-fascismegroepen. Deze groepen zijn onafhan-
kelijk van de gevestigde politiek. 

Voor AFA houdt bestrijding van fascisme in het organiseren van 
aktiviteiten tegen fascistische groeperingen en partijen, het aan 
de kaak stellen van het verrechtsende overheidsbeleid, het wegnemen 
van vooroordelen bij de bevolking en het vergroten van de verdraag-
zaamheid en het benadnukken van internationale solidariteit in 
plaats van beperkend nationalisme. De middelen van AFA zijn open-
lijke akties, uiteenlopend van informatieavonden tot direkte 
akties. 

Op dit moment richt AFA zich met name op de verkiezingen in 1994 
van Gemeenteraden, Tweede Kamer en Europees Parlement. Opiniepei-
lingen duiden op een stemmenwinst van extreem-rechts en in het 
bijzonder van de Centrum Democraten en de Centrumpartij '86. 

In de visie van AFA is dat het resultaat van falend overheidsbeleid 
op sociaal-ekonomisch gebied (werkgelegenheid, woningmarkt, sociale 
verzekeringen, kriminaliteit) en het verbergen van dit overheidsfa-
len door de schuld te leggen bij delen van de bevolking, zoals 
vluchtelingen, illegalen, zogenaamde frauderende uitkeringsgerech-
tigden en "luie" jongeren. Dit alles betekent terreinwinst voor 
racistische superioriteits-ideeen. Extreem-rechts presenteert 
radikale "oplossingen" voor de maatschappelijke problemen. 

AFA streeft een aparte kampagne na tegen de CD en CP'86 1.  ondanks 
het,feit dat de huidige politiek de voedingsbodem kreeert voor 
dergelijke partijen. De CD en CP'86 zijn extreem in hun zoeken en 
vinden van zondebokken. Veelal gaat dit gepaard met straatterreur. 
Bij verkiezingssukses, zoals in ons omringende landen, zal dit 
toenemen. Mocht dit sukses zelfs leiden tot zetels in bijvoorbeeld 
Gemeenteraden, dan wordt de akseptatie van de denkbeelden van de CD 
en CP'86 vergroot en krijgen de partijen van staatswege beschikking 
over middelen om effektiever propaganda te voeren! 
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Het doel van de kampagne is mensen ervan te weerhouden op de CD en 
CP'86 te stemmen. Dit moet onder andere worden bereikt door het 
bemoeilijken van de propagandistische en organisatorische aktivi - 
teiten van deze partijen. De nadruk ligt op plaatselijke aktivitei - 
ten en het uitbrengen van een landelijke huis-aan-huis-krant, ge - 
richt aan potentiele kiezers van de CD en CP'86, welke zal worden 
verspreid in die steden waar de CD en/of CP'86 met kieslijsten 
zullen uitkomen. Op dit moment is dit bekend van zo'n veertig ste-
den, waaronder Zwolle. 
Regelmatig ontvangen groepen Zwolse burgers pamfletjes van de CP'86 
met racistische teksten en in de Zwolse Courant van zaterdag 11 
december jongstleden werd zelfs een halve pagina gevuld door de 
CP'86 in de vorm van een interview met de Zwolse lijsttrekker, Henk 
Ruitenberg. 

De groeiende aanwas van de CD en CP'86 en de aktiviteiten van de 
CP'86 in Zwolle was aanleiding om ook in Zwolle te starten met een 
AFA groep. 

Landelijk wordt AFA ondersteund door onder andere het Anti-Racisme 
Informatie Centrum, Landelijk Bureau Racismebestrijding, Anti-
Discrimina tie Overleg, Nederlands Centrum Buitenlanders, Stichting 
Nederland Bekent Kleur en Landelijke Samenwerking Organisaties 
Buitenlandse Arbeiders. 

If 

(Op 15 december besteedde "de Peperbus" aandacht aan de oprichting van 
AFA- Zwolle. De Zwolse Courant publiceerde er pas over na twee keer het 
persbericht te hebben ontvangen, op 23 december.) 

AFA- Zwolle had haar eerste publiekelijke ei gelegd. 
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In eerste instantie was ik de enige AFA'er in Zwolle. Na de oprichting 
ging ik snel aan de slag om de "groep" te verbreden. Half december 
benaderde ik onder andere enkele mij bekende personen, afdelingen van 
politieke partijen, maatschappelijke organisaties en allochtone groepe-
ringen. Op 11 januari 1994 vond een eerste vergadering plaats in Zwolle. 
Zo'n tien personen waren aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van het 
COC, de FNV en de Turkse Migrantenvereniging. Tijdens die vergadering 
werd, helaas, duidelijk dat de meeste aanwezigen zich niet zo konden 
vinden in de "radikale" politieke benadering van AFA met betrekking tot 
het maatschappelijke verzet tegen extreem-rechts. 

De Zwolse PvdA-afdeling verzocht zelfs om een landelijke folder van 
AFA inhoudelijk aan te passen. In die folder werd duidelijk de schuld van 
de toename van extreem-rechts gelegd bij de gevestigde politiek. Uiter-
aard voelde de PvdA in Zwolle zich aangesproken en was van oordeel dat 
die tekst iets te ver ging. AFA-Zwolle ging natuurlijk niet op dat 
verzoek in. Het is kennelijk moeilijk voor de politiek om de hand eens in 
eigen boezem te steken en fouten en een mogelijk verkeerd gevoerd beleid 
te erkennen. AFA daarentegen durft voor een mening uit te komen en 
probeert hierdoor tevens diskussies op gang te brengen. 

Om toch een zo breed mogelijk front te vormen - het belang daarvan 
werd wel ingezien - werd besloten om de groep de naam te laten dragen 
van: Anti Fascisme Comitee, dus niet AFA. AFA zou wel gaan deelnemen aan 
dit komitee. In de praktijk kwam het er echter op neer dat AFA het AFC 
onder haar hoede nam. Het AFC was afhankelijk van AFA. AFA beschikte 
namelijk over goede kontakten met andere organisaties, zowel in Zwolle 
als elders in het land en beschikte, mede hierdoor, over zeer veel 
interessante informatie. 

Met de oprichting van het AFC werd een doodgeboren kindje ter wereld 
gebracht. De enige AFC-aktiviteit werd een fakkeloptocht tegen racisme op 
24 februari 1994. Daarna sliep het AFC vredig en zonder ophef in. 
Behalve AFA. Voor AFA was duidelijk dat niet ingeslapen mocht worden. 
AFA-Zwolle zag/ziet het belang in van een permanente aktiegroep in de 
stad. Je moet immers konstant alert zijn en extreem-rechts volgen, ook 
politiek inhoudelijk. Kortom: geen eenmalige afgezaagde fakkeloptocht 
organiseren, waar iedereen anoniem in het donker zonder zijn/haar vingers 
te branden aan mee kan doen, wanneer er bijvoorbeeld iets verschrikke-
lijks gebeurd is in de stad met allochtonen, maar konstant opletten! 

Voor veel mensen is de stap om aan een andere aktievorm deel te nemen 
(blokkade-aktie, verstoring van een vergadering van bijvoorbeeld de 
CP'86, etcetera) te groot. Men durft niet, is zeer terughoudend, maar 
ondertussen waart het extreem-rechtse spook ook in Zwolle steeds duide-
lijker rond en worden AFA-akties in de wandelgangen wel ondersteund! 

Tijdens de aanvangperiode van het AFC ging AFA uiteraard door met haar 
eigen aktiviteiten. 
Zo maakte de groep een duidelijke affiche en werd een pamfletje gemaakt 
dat werd verspreid in die straten waar de CP'86 ook folders had verspreid 
(zie volgende twee pagina's). 
Op 26 januari 1994 verzond AFA-Zwolle een persbericht aan de plaatselijke 
media onder de titel "AFA-Zwolle bindt strijd aan met de CP'86 en haar 
Zwolse lijsttrekker Ruitenberg". Dit persbericht luidde alsvolgt: 

Bij deze doe ik u namens AFA-Zwolle toekomen een dubbelzijdig 
bedrukt pamfletje . Ik ga ervan uit dat de tekst voor zich spreekt. 

AFA-Zwolle start volgende week haar kampagne tegen de CP'86 deelna-
me aan de Zwolse gemeenteraadverkiezingen op 2 maart aanstaande. 
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CP'86 IN ZWOLSE GEMEENTERAAD? 
AFA VRAAGT U: 

DENK NA VOOR U 2 MAART STEMT !!! 

DE CP'86 IS UW STEM 
ABSOLUUT NIET WAARD 

GEEF BUITENLANDERS NIET DE SCHULD 
VAN FALEilD OVERHEIDSBELEID! 

Landelijke 
campagne tegen 

CD en CP '86 
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Landelijke 
campagne tegen 

CD en CP '86 

De 'hoer' Ruitenberg: Zwolse onderhoudsmonteur 
Nieuwe Landelijke stem voor ultra-rechts. 

Geweerd uit vakbond, ondernemingsraad en carnavalsclub 

Uitspraken van Ruitenberg: 

'Janmaat doet teveel water bij de wijn' 
'De doodstraf moet weer worden ingevoerd' 

'We worden bedreigd door het moslimgevaar' 
'Asielzoekers zonder paspoort direct naar huis sturen' 

'Hoofddoekjes passen niet in onze cultuur. Af dus! 

NEE ! ! ! STEM GEEN CP! 
CP, WEG ERMEE! 17  



De pamfletjes zullen verspreid worden in die straten waar de CP'86 
haar folders door de brievenbussen doet glijden. AFA-Zwol1e is op 
de hoogte van de namen van de betreffende straten. 

Naast het verspreiden van pamfletjes (zogenaamde "tegen-folders") 
sluit AFA-Zwo1le niet uit dat zij in de nabije toekomst - indien 
nodig - bijeenkomsten van de CP'86 te Zwolle zal verstoren middels 
bijvoorbeeld lawaaiblo kkades. 
De voorzijde van het pamflet, met de beeltenis van Ruitenberg, 
wordt overigens ook gebruikt op afficheformaat. Binnenkort zal 
gestart worden met de verspreiding van deze affiches in Zwolle. 

AFA -Zwolle wil Zwolse burgers ervan weerhouden om op de CP'86 
kandidaten te stemmen. 
Voor alle duidelijkheid nog even het volgende: de heer Ruitenberg 
is geen onbekende binnen de landelijke CP'86. Zo is hij, samen met 
de Fries Douwe van der Bos, een van de oprichters van de Nationa-
listische Veiligheidsdienst binnen de CP'86 oftewel de eigen knok-
ploeg. Douwe van der Bos heeft in '92 enige maanden als militair 
adviseur gewerkt voor de Kroatische Nationale Garde in de oorlog in 
Joegoslavie en heeft het zelfs gepresteerd om vorig jaar te solli-
citeren naar de funktie van burgemeester van Bolsward. 
Ruitenberg en konsorten betitelen overigens anti-fascisten in hun 
propaganda als "ratten" en ...!'werkschuwe volksvijanden". 
Ruitenberg staat nummer een op de Zwolse CP'86 kandidatenlijst, 
gevolgd door twee jonge jongens uit IJsselmuiden en Kampen. Dit 
laatste duidt erop dat de CP'86 kennelijk in Zwolle moeite heeft om 
voldoende kandidaten te vinden. 

De Zwolse Courant besteedde op 27 januari uitgebreid aandacht aan AFA-
Zwolle, naar aanleiding van het voormelde persbericht (zie volgende 
pagina). 
Er viel wel een kanttekening bij het artikel te plaatsen: de journalist 
twijfelde kennelijk over de opmerking over de Nationalistische Veilig-
heidsdienst (NVD) binnen de CP'86 en de geloofwaardigheid van AFA; hij 
vond het nodig om een reaktie te vragen aan Ruitenberg. Deze zei "er wel 
iets van te weten"  en dat terwij1 hij ze1f in januari 1994 uitgebe-
reid over de NVD heeft geschreven in de Leeuwarder Courant (zie artikel). 
Overigens werd, naarmate de maanden gingen verstrijken, steeds duidelij-
ker welke rol de Zwolse Courant in Zwolle speelt  
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Zwolse Courant, 27 januari 1994 

(Door Wout Sleijster) 

ZWOLLE - De Zwolse organisatie AFA (Anti Fas-
cistische Activiteiten) bindt de strijd aan met de 
lijsttrekker van de Centrum Partij in Zwolle, 
Henk Ruitenberg. Zo worden vanaf volgende week 
pamfletjes verspreid, alsmede affiches met dezelf-
de boodschap contra Centrum-Democraten en Cen-
trum Partij. Daarop prijkt ook een doorgekruiste 
foto van Ruitenberg. 
AFA-woordvoerder 	Paul 
•Kraaijer vindt de actie tegen 
de Centrum Partij juist en 
titeent 66k dat de pers aan-
dacht aan extrec.ri-rec•hts 
ihoet schenken: 'Op dit mo-
rdent is de Centrum Partij in 
twolle nog aaidig 'rustig'. Er 
storden door die partij bewust 
ui bepaalde wijken ca straten 
fglders verspreid, met name in 

loltenbroek en Aa-landen 
oord. Die informatie betrek-

ken we van het gemeentelijk 
Meldpunt Discriminatie'. 
'Steeds meer zie je racistische 
liuzen op gebouwen verschij-
r;en', aldus Kraaijer. 'Ruiten-
berg hult zich nog altijd in re-
delijke stilte, mogelijk de be-
kende stilte voor de storm'. 
Volgens AFA Zwolle, dat ook 
nsuwere contacten wil met de 
AFA-organisatie in Hengelo/ 
Enschede (waar de Centrum 
gemocraten actief zijn), is Rui-
cenberg een niet te onder-
Schatten persoon: 'Hij is bin-
nen de landelijke Centrum 
Partij geen onbekende. Zo is 
hij, samen met de Fries Douwe 
van der Bos, een van de op-
richters van de Nationalisti-
sehe Veiligheidsdienst binnen 
de Centrum Partij, zeg maar 
de eigen knokploeg. Ruiten-
berg en consorten betitelen 
overigens anti-fascisten als 
`ratters' en 'werkschuwe yolks-
vijanden'. Aldus AFA Zwolle. 

• Het pamllet, wets AFA Zwolle 
het rowel op A4- als A3-tormaat 
gaat verspreiden. 

Henk Ruitenberg zelf zei van-
ochtend op de hoogte te zijn 
van de actie van AFA-Zwolle. 
Op de beschuldiging van AFA, 
dat hij den van de oprichters 
van de 'knokploeg Nationalis-
tische Veiligheidsdienst' is, 
antwoordt Ruitenberg: 'Van 
die NVD wee,Lik wel wat af• 
Maar dat is geen knokploeg. 
Dat maken die linksen ervan, 
samen met de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. Met subsi-
die trekkers die van leer tegen 
ons'. 
Wat is 'die NVD' dan wel? Rui-
tenberg: 'Dat is een groep jon-
gens die ten behoeve van de 
Centrum Partij zorgt voor per-
soonsbewaking. Dat geldt in-
tern, dus voor de jongelui bin-
nen onze partij, zodat die zich 
netjes gedragen, maar ook ex-
tern. Als we straks lezingen in 
den laude houden, zorgt de 
NVD voor de veiligheid. We 
willen niet hebben dat tegen-
standers bijvoorbeeld een ho-
tel in brand steken waar wij 
bijeenkomen. Ook willen we 
niet het risico lopen, dat de po-
litie bescherming toezegt en 
het vervolgens laat afweten. 
AFA Zwolle heeft ten behoeve 
van de actie contra de Cen-
trum Partij 2.000 pamfletten en 
100 affiches laten drukken. Dat 
vergt investeringen, reden 
waarom AFA Zwolle inmid-
dels ook een subsidie-verzoek 
heeft ingediend bij de gemeen-
te Zwolle. Paul Kraaijer: 'Dat 
verzoek zal naar alle waar-
schijnlijkheid gehonoreerd 
worden'. 
Tevens wordt overwogen een 
demontratieve manifestatie te 
houden, nog voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Kraaijer 
laat weten dat daarover vol-
gende week donderdag wordt 
gesproken met ondermeer 
burgemeester Hermans. De 
AFA Zwolle onderhoudt overi-
gens contacten met het geest-
verwante Anti-Fascisme Co-
mite (AFC), dat in Zwolle in 
oprichting is. Op de vraag in 
hoeverre beide organisaties el-
kaar overlappen, zegt Paul 
Kraaijer: 'Het Anti-Fascisme 
Comite kent een wat breder 
platform. Het beschouwt de 
AFA als wat te radicaal'. 

Zwolse Courant, 
27 januari 1994 

Zwolse actie 
tegen 
Centrum partij 
(Van een onzer verslaggevers) 

$WOLLE - In Zwolle wordt 
volgende week de campagne 
begonnen tegen de partijen 
Centrum Democraten en 
Centrum Partjj'86. De laatste 
partlj neemt onder aanvoe-
ring van lijsttrekker H. Rui-
tenberg deel aan de gemeen-
teraadsverkiezingen In Zwol- 
le. 

Net dezer dagen in Zwolle op-
gerichte Anti-Fascistische Ac-
tiviteiten (AFA) richt zich 
voornamelijk op de Centrum 
Partij. 

Er worden pamfletjes ver-
gpreid, met name in straten 
waar de Centrum Partij haar 
pamfletten heeft verspreid. 
Bovendien worden die pam-
fletten op groot afficheformaat, 
met de doorgekruiste foto van 
Ruitenberg, verspreid. 
Tevens is AFA voornemens 
orn bijeenkomsten van de Cen-
trum Partij in Zwolle te gaan 
verstoren. 

P,FA Zwolle werkt samen met 
verwante groepen in Hengelo/ 
Enschede, waar de Centrum 
Democraten van de partij zijn. 
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Niet rechts, maar 
links beheerst straat 
Nederland kent tal van grcie-
/en die het. fascisme willen 
'estrijden. In Friesland is dit 
het FAFK en de Antifa. 
Woordvoerders van beide 
ortanisaties proberen voort-
durend om rechts-nationale 
troeperineen, zoals de CP'36, 
CD en Voorpost te stigmatise-
= als lout' en/of fascistisch 
of racistisch. Metstal is de 
bewijsvoerine maser of ont-
breekt deze cheel. In Te Gast 
van 4 januari narn het FAFK, 
bij monde van auteurs Pyt v.d. 
Galion cn Jan Kuitert, mijn 
persoon en enkele van mijn ini-
tiatieven op de korrel. Zij 
trachtten daarbij de lecale 
Nat ionalistische Veilieheids-
dienst (NVD), te koppelen aan 
illecalc rechtse tcrreurorcani-
satics in het buitenland. 

E GAST 

Douwe van der Bos en 
Henk Ruitenberg 
mode-initiatiefneiners NVD 

De ware bcwcecredenen die tot 
de oprichtinc van de NVD 
hebben eeleid verdiencn een 
toeiichtinc. Sinds hct ontstaan 
van de 'centrumstroming' zijn 
er diverse problemen ze•eest 
in de veilieheidssfeer.- Leden 
van rechts-nationalistische 
partijcn stonden bloot aan 
bedrcieingen. intimidatics. 
brood roof, pesterijen en erecr. 
Antifascistische clementen 
trachtten voortdurcnd om dc 
uitbouw cn croci van 'rechts' to 
frustrcren. Vilna!' de oprich-
tine van de Centrumpartij in 
1950. is het nict 'extreem-
rechts dat de straat zou hebben 
herondekr, maar extreem-
links dat systematisch bijecn-
komsten van rcchtsc orcanisa-
ties '.erstoordc. 

machtigincen te beschikken. 

Omdat bijeenkomsten van 
nationalistisch rechts retelma-
tic werdcn verstoord door 
'antifascisten', werd er in 
rechtsc krineen reeds lane 
gesproken over de oprichting 
van een soort ordedienst om 
bij calamiteiten de veilieheid 
van de leden te kunnen garan-
deren. Ook de traditionele 
politieke partijen. zoals D66 en 
de PvdA maken bij hun versa-
derineen wel eens gebruik van 
een ordedienst. 

Nu daarrnee ook door een 
nationalistische partij eindelijk 
ten serieus becin is cemaakt. 
door de oprichting van de 
NVD, wordt dit onmiddcllijk 
door het FAFK aancegrepen 
om met Wilde beschulditineen 
te komen. Het FAFK bcroept 
zich daarbij op het Duitse blad 
'Antifascistische info'. Het 
FAFK adviseert de kiezers om 
voor het aanecbroken verkie-
zincsjaar de nuance te zoeken, 
maar zeli presteren ze het om 
van de piuriformc lizerbede-
vaart. te Diksmuide een 
'fascistische' herdenkinz te 
maken. Douwe van der Bos 
was vorig jaar. evenals 30.000 
andere mensen. inderdaad 
aunwezic te Diksmuide. Niet 
orn te discussieren over het 
opzettcn van ecn Internationa-
le. ter= rgrocp. zoals het 
FAFK suegerccrt, maar om 
cen info-campaene over de 
situatie in Zuid-Afrika te coOr-
dinercn. 

I let kan cecn coeval zijn dat 
het FAFK juist vlak voor de 
eemeenteraadsverkiezingen 
met ongefundeerde beschuldi-
cinIcn teen de NVD ageert. 
Kcnnelijk wordt Been middel 
oneebruikt platen om te ver-
hinderen dat 'rechts' successen 
bockt. 

1 9 A 

Becin '90 verstoorden linkse 
k rakers de oprichtincsvercade-
rine van de Centrumpartij in 
hotel Krasnapolsky te Amster-
dam. In 1983 waren het 
opnieuw antifascisten, die het 
CP-coneres te Boekel ontregel-
den. Naar binnen geworpen 
traaneasbommen zoreden 
voor paniek onder de meet -  dan 
driehonderd conereseaneers. 
die in wanorde het restaurant 
uitvluchtten. Hier wist de poli-
tic erger te voorkomen door 
anti's en CP-leden van elkaar 
te scheiden. In 1986 vond de 
nicest eewelddadiee actie van 
'links' plaats. Een fusiebespre-
king tussen CP en CD werd 

'door mcer dan tweehonderd 
'autonomen' uit Amsterdam 
wreed verstoord. Deze slaag-
den erin om met brandbom-
men hotel Cosmopolitan in 
Kedichem tot de grond te doen 
albranden. Een aantal aanwc-
zigen, waaronder vrouwen en 
kinderen, werd gewond naar 
het ziekenhuis afeevoerd. Een 
vrouw verloor haar been. De 
twee aanwezig_e acenten waren 
nict in staat om de veilieheid 
van de CP en CD leden te 
wan rborcen. 

Meest recente voorbeeld van 
antifascistisch geweld tecen 
'rechts', is de gebeurtenis in 
Dcn Haag waar op 19 juni 
1993 het partijcongres van de 
Centrumpartij '36 plaatsvond. 
Na afloop van de vercaderine 
•erdcn partijleden. ondanks 

de massaal aanwezige politic. 
door betoters met lijfelijk 
geweld bedreitd. Toezeccin-
een van de politic. die een veili-
ge aftocht van de leden. had 
ecearandeerd, konden niet 
volledie worden waarcemaakt. 

Om de NVD in het juiste per-
spectief te plaatsen moet terug 
worden gegaan naar 1980, en 
nict naar de jaren voor de 
Twcede Weredoorloc. zoals 
het FAFK sugzereerde. Weer-
korpsachtice oreanisaties als 
de Sturmabteilung (SA) en de 
Nederlandse exponent daar-
van, de Weerafdeling (WA), 
zijn anno 1994 in Nederland 
gelukkig niet meer mogclijk. 
Vciligheidsdiensten dienen aan 
strenge overheidsvoonvaarden 
te voldoen en over justitiele 

Het FAFK heeft bow 
boter op het hoofd. Or 
tics als het FAFK en ht 
cisme Onderzoeks Kol f 

 te Amsterdam overtre4 
al jaren de Wet op d 
soonsregistratie, door 
yens over in hun optiek 
Nederlanders te verzak 
Het FOK beschikt over 
derden dossiers met pens; 
gegevens van organisatil 
personen van nationalist 
herkomst. De werkwij 
het FOK verschilt wein4 
de inmiddels verboden.1 
duitse Stasi die zich ook to 
de op het verzamelen van s 
yens over politieke testerif 
ders. Zowel het FAFIZ all 
FOK geven informatie al 
pers. Het FOK maakt 
vcelal gebruik .van ano 
woordvoerders. Inmi 
blijkt het FOK geen rechtt 
soon te zijn, in tegenstellinl 
de NVD, en zodoende 
disch moeilijk te veryolgell 

Activiteiten van 'rechts' 4 
den door antifascistcn mij 
cus onderzocht, en waar m 
lijk veroordeeld, maar F4 
en FOK onthouden zichl 
kritiek op de zeweldplecil 
van extreemlnkse te 
groepen als de Revolution} 
Anti 	Racistische 
(RARA). Veel antifascist 
groepen verpakken hun 
schap in een 'neutraar jasjt 
zijn echter onmiskenbaar 
dineen met extreem-li 
politieke partijen. 

Het FOK blijkt over g4 
contacten bij extreem-10 
grocpen te beschikl 
Onlangs verklaarde het F 
dat bij navraae in 'extrei 
linkse krine niet is rzeblei 
dat de RMA uit linkse kt 
afkomstig was. Waar de Br 
volcens dircctcur Van IA 
wen. 10 WE 20 jaar denkt nod 
te hcbben om achter de ide4 
teit van RARA te kori. 
blijkt het FOK direct uits14 
sel over linkse terreurcroe 
te kunnen ecven. 

Vooralsnoe blijkt uit nicts 
de nationalisten op het poi  
staan om de straat te verol, 
ren. Intecendeel: de sta. 
worth al jaren beheerst 
extreem-links. 

LEEUWARDER COURANT 

Woensdaa 19 januari 1994 OPINIE EN ACHTERGRON 
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HOOFDSTUK 4 
DE VERKIEZINGEN 

Op 2 maart 1994 werd Henk Ruitenberg gekozen tot gemeenteraadslid! Een 
zwarte dag voor de plaatselijke politiek. Volgens de CP'86 was het sukses 

ft bo 	 mede te danken aan de aktiviteiten van AFA in Zwolle. Dit blijkt uit een 
ecLoOr 	 op 19 maart aan mij geschreven brief van Johan van Enk (zie volgende 
Cenh 	 pagina). Ik heb natuurlijk niet op deze brief gereageerd. Mogelijk kreeg 
cs Ko 	 de CP'86 gelukkig geen twee zetels juist mede dankzij de aktiviteiten van 
termed 	 AFA-Zwolle 	en bleef de schade beperkt tot een zetel. 

op d 
door 	 In de Zwolse Courant van 3 maart '94 zei Ruitenberg onder andere: 

optiek 	 "Het worden voor ons vier moeilijke jaren. Maar ik beloof onze 
ve 	 aanhang dat wij nu ons ware gezicht zullen tonen. En dat betekent 

ktove 	 dat we zullen doen wat we zeggen. Ik zal me de veters uit de 
et pe 	 schoenen lopen om het in de watten leggen van buitenlanders via 

;luau 	 positieve discriminatie op te heffen." 
tionr 
u*, 	 Zijn woorden en belofte van toen dreven op drijfzand, waarin hij vanaf 3 
t wt... 	 maart '94 steeds verder is weg zakte 	en. 	veters' 	die gebruikt 
,oden. 	 hij kennelijk niet. 
hook 
len van 
:e tege Op 12 april zou de installatie van de nieuwe Gemeenteraad volgen. 
AFK 	 Uiteraard kon AFA-Zwolle daar niet omheen!! 
=tie a 
laakt 
In ano 

Inm' 
en rech 
enstell . 

 Joende HOOFDSTUK 4.1 
,eryolg 	 INSTALLATIE 	RUITENBERG 
rechts' 
istcn m 
waar 

naar F 	 Op 14 maart 1994 begon AFA -Zwolle met de voorbereidingen van een aktie 
en zich 	 rond de installatie van Ruitenberg als gemeenteraadslid. In heel Neder- 
ddpkgi 	 land gingen 
:se m 	 AFA-groepen aan de slag met de voorbereidingen van plaatselijke akties 
volu 	 bij de installaties van extreem-rechtse gemeenteraadsleden op 12 april. 
he 

	

	 In Zwolle werd gekozen voor een symbolische blokkade-aktie. De 
bedoeling was om middels een geweldloze, doch effektieve, blokkade van de 

nhun 	 "voordeur" van het gemeentehuis zo lang mogelijk de toegang te beletten 
aarjasj 	 van Henk Ruitenberg. Deze aktie was opzich een sukses. 
:enbaar 	 Helaas was het voor AFA-Zwolle wet noodzakelijk om anti-fascisten uit te 
treerri-h 	 nodigen uit enkele noordelijke steden. Dit was een direkt gevolg van de 

matige Zwolse belangstelling voor zo'n aktie. 

over g 
tmem4 
beschik 	 Voor vele Zwollenaren bleek deze aktievorm al te "radikaal" 	 Na 

afloop van de aktie en van de installatie bleek iemand traangas te hebben ie het 
n 'cat 	 gespoten in de richting van familieleden van Ruitenberg. Dit incidentje 
is eeA 	 vond plaats achter het gemeentehuis, in de Goudsteeg. 
hnksek 	 Het had vervelende gevolgen voor mijn persoon, waar ik verder in dit 
mrdeB 	 verslag niet op in zal gaan. 
Van 	 De Zwolse Courant heeft de aktie aangedikt tot een zeer radikale aktie 

denktn 	 en heeft mijn persoon zeer bewust door het slijk gehaald. Vlak na de 
erdeid 	 aktie besloot ik te stoppen met AFA-Zwolle. 
te ko 	 Dit was een besluit gebaseerd op emoties ontstaan door de gang van zaken 

.ect uits 	 in en rond de Emmaschool (dit pand was gekozen als ontmoetingsplaats voor 
reurnro 	 de aktievoerders), waar een aantal mensen werd gearresteerd. 

uit nictS 	 2 0 
13 het 
ne ver 
de st 

heerst d 
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Cemirstatparlij ISO 
Eigen yolk eerst 

AAN: De "Heer" Kraaier Presidium 
Postbus 6 
7690 AA Bergentheim 
Tel. 05234 ; 1244 
Fax 05234 / 1244 
Postgiro 1934072 

DATUM:19 Maart 
	

BEHANDELD DOOR: J. van Enk 

Geachte "Heer" Kraaier, 

Enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle, willen wij al: 

kringbestuur van de CP'86 er toe overgaan u te bedanken voor uw tomelc 

inzet. 

Want wat is het geval? Dank zij uw anti-Ruitenberg pamflet hebben wij 

onze standpunten n6g beter aan de bewoners van Zwolle kunnen overbrenE 

U schroomde er niet voor enkele standpunten van de Heer Ruitenberg ert 

te vermelden, wat ons vele positieve reacties en nieuwe leden heeft 

opgeleverd. Misschien kunnen wij zelfs stellen dat d diegene bent die 
ons over de eindstreep heeft getrokken. 1573 stemmen, 3,2%, genoeg voo 

een zetel. Ook dank zij u. 

Nadat u zich zo overtuigend en belangeloos voor ons heeft ingezet, vex 

wachten wij zeer binnenkort een lidmaatschapformulier van u te ontvang 

zodat u zich volledig legaal voor ons in kunt zetten. Wij zien uw be-

taling dan ook met belangstelling tegemoet. 

Met Kameraadschappelijke groeten namens het kringbestuur, 

Johan va Enk 

Secretaris kring Overijssel 	Bijlage: 1 lidmaatschapformulier 

Postbus 417 8260 AK Kampen 	 1 acceptgirokaart 

KRING OVERIJSEL POSTBUS.417 8260 AK.KAMPEN. TEL.038-541023. 

FAX NR. 038-541023. 



Na vele, voor mij positieve, telefoontjes met enkele AFA-aanhangers en - 
groepen besloot ik na een week toch verder te gaan met AFA en haar 
akti vi tei ten. 
De aanwezigheid van de landelijk voorzitter van de CP'86 in Zwolle was 
hiervoor een belangrijke reden. Rijn besluit werd door Wout Sleijster, 
journalist bij de Zwolse Courant, zeer negatief en denigrerend benaderd 
(zie tekst van "Zwols kwartiertje"; op de volgende pagina). Kennelijk 
wist hij op dat moment niet beter en had hij Been begrip voor menselijke 
gevoelens en emoties en dat het mogelijk moet zijn om op genomen beslui-
ten terug te komen. Hij blijkt overigens op goede voet te staan met 
Ruitenberg Sleijster kent Ruitenberg al vanaf zijn tiende jaar en 
zij zijn samen in dezelfde wijk opgegroeid....(kortom, "oue jongens 
krentenbrood"). 
Sleijster heeft mij dit persoonlijk medegedeeld tijdens de "feestelijke" 
verkiezingsavond in het Zwolse gemeentehuis. "Grote" afwezige daar was 
Ruitenberg. Hij zat thuis een feestje te vieren met een paar fascistische 
vrienden. Het verkrijgen van een zetel voor de CP was voor Sleijster 
voldoende reden om naar dit feestje te gaan.... 

= AFA-Zwolle heeft sindsdien regelmatig problemen ondervonden van 
en met een verrechtsende Zwolse Courant. Hierover meer in hoofdstuk 
7. = 

Begin mei '94 schreef ik nog een artikel ("Een wolf in schaapskleren") 
over de CP'86 voor de Volkskrant. De inhoud spreekt voor zich. 
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Zwols kwartie 

Zwolse Courant, 23 april 1994 

Zwolse Courant, 26 april 1994 

hij zich met zijn AFA-Mtno-
. diging " `in huis' (Emma-
school) haalde. Binnen de 
Emmaschool (Ateliers 
Emma) was de schok ook, 
groat. Er waren er die na die, 
rel 'hevig geschrokken en 
huilend rond liepen' (citaaf: 
AFA-voorman Paul ICraaij:: 
er). Kraaijer besloot diezelf,; 
de avond nog 'AFA Zwolle' 
op te heffen. Op de verbaas-! 
de vraag van de journalist of 
hij dat solo maar zo kon be-: 
sluiten, kwarn het ant- 

'. woord: 'Zeker, want 'AFA 
Zwolle' ben ik en nog twee, 
Zwollenaren'. Tja, het zou 
wijzer zijn de acties over te 
laten aan een wat breder ge-
dragen groepering als het 
Anti Fascisme Comite. • 

Extreem links  

E I- is alle reden om aan- 
dacht te schenken aan 

extreem-rechts. Maar wat 
extreem-links de laatste we-
ken in Zwolle laat zien, is zo 
mogelijk reden tot nog meer 
zorg. De Zwolse politie 
maakt zich dam-  ook ernstig 
zorgen over. De indruk be-
staat dat de 'autonomen' uit 
het noorden des lands, met 
name Groningen, • hun 
kraakpanden zo nu en dan 
verlaten en Zwolle daarbij 
hebben uitgekozen als 
`knooppunt' voor hun ac-
ties. Die jongeren hebben 
imiddels de installatie van 

ae nieuwe gemeenteraad al 
verziekt, met onophoudelij-
ke herrie en met een Jaffe 
aanval op familie van het 
gemeenteraadslid Henk 
Ruitenberg (Centrumpartij 
'86). Allesoverheersend bij 
die harde kern 'autonomen' 
is hun fascistolde dramme-
righeid, waarbij weerzin-
wekkend wapentuig als de 
professionele catapult bij de 
hand wordt gehouden. Hun 
acties zouden, opgenomen 
op film en uitgezonden via 
de lokale tv, pure CP-propa-
ganda zijn. Maar dat besef 
wil maar niet doordringen 
in kringen van de AFA 
('Anti Fascistische Activitei-
ten). 

Huilend 

Trouwens, wat stelt de 
AFA eigenlijk voor? Be- 

gin vorige week, op de dag 
waarop de protesten ont-
spoorden, schrok AFA-
Zwolle van het gewelddadig 
karakter van hun 'AFA-
broeders' uit het noorden 
des lands. Paul Kraaijer rea-
geerde geschokt en bet da-
nig overstuur weten afstand 
te nemen van de `geweldda-
clige, haast criminele anti-
fascistische acties'. Hij had 
vooraf natuurlijk moeten 
weten welke groeperingen 

180 Graden 
"Toe verrassend is dan 
.11.1etterlijk kin week la-
ter het volgende persbericht. 
.te lezen van Kraaijer onder 
de 180 graden anders luiden-
de kop: 'AFA Zwolle 
nueert activiteiten'. Men; 
lijkt zich hervonden te 
ben. Verbijsterend is het dat. 
het heropgerichte AF.A.0 
Zwolle (?!) nu ineens zee, 

 zich te kunnen voorstellen: 
dat mensen bewapend naar 
acties tegen de CP'86  ko-
men. En nu ineens laakt de 2; 
zelfde Kraaijer, die een' 
week geleden nota bene rijn: 
afschuw uitsprak over de, 
harde kern van AFA-actie- 1 

 voerders, de behandeling. 
 van de arrestanten ' als cri 

minelen'. En tenslotte. 
merkt Kraaijer op zich te 
storen aan zeer positieve 
en dubieuze aandacht' voor' 
Ridtenberg in 'de plaatselij-
ke pers'. Het handjevol 
AFA-jongens wil maar niet 
begrijpen dat vooral door 
him dweepzucht en gedrag 
extreem-rechts in een fau-
teuil naar meer zetels wordt 
getild. 

WOUT SI.F.ITSTER 

Actie AFA 
Afgelopen weken stond AFA 
(Anti Fascistische Aktie), dat 
in Zwolle slechts uit drie leden 
bestaat, nogal negatief in de 
belangstelling. In een plaatse-
lijk huis-aan-huis-blad tracht 
initiatiefnemer Paul Kraaijer 
afstand te nemen van de ge-
weldsspiraal, die zijn soortge-
noten veroorzaakten tijdens 
de installatie van de Zwolse 
gemeenteraad. Waar men mee 
omgaat, wordt men mee be-
smet! 
Wanneer extreem links Neder-
land oak maar enigszins het 
vermoeden heeft ergens fascis-
tische tendenzen te bespeuren, 
dan worden kennelijk via een 
speciale alarmlijn krakers etc. 
van elders opgetrommeld om 
ter plekke, in dit geval Zwolle, 
voor de nodige heibel te zor-
gen. Het laat zich slechts raden 
wat dit de samenleving aan be-
lastinggeld kost vanwege de 
inzet van politie en ME (let 
wel: politiebegeleiding van de 
reveille op Koninginnedag is 
'te duur') 
Uw rubriek 'Zwols Kwartier-
tje' schonk gelukkig aandacht 
aan het feit, dat dit soort anti-
fascistische acties de beoogde 
tegenstander volledig in de 
kaart speelt. Daarbij client nog 

Uw menint  
Ptimasmo van ingezonden sfWdom houdt 
redact* met ae mood en an nstenit Ann 
wen worden net geplaatst. Impezonclen sto 
pen in het algerneen met law zijn den 50 

pets (perk 250 woorden). De Wachs Into* 
teed V0011 — node( appal vat Women --1 

te eaten dan wel in het genial net OP tin 

te worden opgemerkt da.  
Nederlandse anti-fascisme, 
tot nu toe het vaakst es, 
vaardigst van zuiver fasci 
sche methoden beciient 
wil we ten hoe het er in Du 
land in de dertiger jaren t 
ging, moet de methoden 
het georganiseerde anti-fas 
me in Zwolle en daarbui 
maar eens bestuderen. D 
tactiek werd al 50 jaar gelec 
door Sir Winston Churcl 
aangekondigd: 'De nieuwe f 
cisten zullen zich anti-fasc 
ten noemen'. Het Fra 
spreekwoord Thistoire se 
pete' (de geschiedenis herha 
zich) zit niet in het vakkenpa 
ket van de anti-fascisten. 1 
slogan 'Wees blij met. uw ho 
sens, maar maak er geen m 
bruik van' zou het in dit ye 
band voor AFA heel goo 
doen. 

• 

ZWOLLE - A. Stoverinck. •: 
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EEN WOLF IN SC HAAPSKLER EN 

De afgelopen drie maanden hoeft u de kranten maar open te 
slaan of er staat wel iets in over de Centrum Democraten. Deze 
artikelen gaan met name over de vele dubieuze activiteiten en 
achtergronden van leden van deze "partij". Om de handen te 
wassen in onschuld gaat het partijbestuur van de CD zo of en 
toe over tot het royeren van leden. Dit royeren vindt veelal 
plaats na publicatie over en uitzending via de televisie van 
toch leden van de CD die aan te merken zijn als heuse crimine-
len. 
Recente infiltraties van journalisten (van onder andere de 
bladen Nieuwe Revue, Panorama en De Groene Amsterdammer en het 
televisieprogramma Deadline) hebben onomstotelijk aangetoond 
dat de Centrum Democraten niet als politieke partij aangemerkt 
moet worden, maar meer als een samenraapsel van vele domme, 
gevaarlijke, krachten. Hopelijk gaan vele Nederlanders nu 
inzien welke fout zij begaan hebben door uit °protest" op de 
CD te stemmen. 
Degenen die niet uit "protest" maar uit pure sympathie voor 
het gedachtengoed van de CD op deze partij hebben gestemd, 
moeten echt gezien worden als racisten die graag een wit 
Nederland zien en een vorm van apartheid propageren in ons 
land. 

De brede aandacht in de pers voor de Centrum Democraten speelt 
een andere extreem rechtse "partij" helaas in de kaart. Im-
mers, de CP'86 weet zich redelijk uit de landelijke pers te 
houden en kan in zo'n stille vorm groeien  
Dit is te betreuren. Het mag dan wel zo zijn dat deze "partij" 
niet vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer en hierdoor buiten 
de journalistieke aandacht valt als zijnde niet interessant 
genoeg, de aanwas in de lokale politiek is echter niet te 
onderschatten en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 
Het zal dan ook duidelijk zijn dat door de aandacht voor de CD 
te weinig naar buiten komt over de CP'86. 
Het zou tijd worden dat ook media-infiltraties of anderszins 
gaan plaatsvinden binnen deze extreem rechtse partij. 

CP'86'ers stellen zich over het algemeen in gemeenteraden zeer 
behoudend en netjes op. In Zwolle bijvoorbeeld wordt de CP'86 
in de gemeenteraad vertegenwoordigd door Henk Ruitenberg. Deze 
man is sinds kort landelijk voorzitter van de CP'86 en stond 
derde op de CP'86-lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen. De 
Noise politiek nam ten tijde van de College-onderhandelingen 
een uitzonderingspositie in Nederland in. Als een van de twee 
Nederlandse gemeenten mocht in deze provincie hoofdstad ex-
treem rechts deelnemen aan de College-onderhandelingen en 
tevens mag Henk Ruitenberg zitting nemen in alle raadscommis-
sies. Tijdens de College-onderhandelingen stelde Henk Ruiten-
berg zich correct op, deed zich zelfs netjes voor, doch zei 
weinig en wat hij zei had geen politieke inhoud. Hij kwam 
iedere keer aangewandeld, gekleed in een lange jas met op zijn 
hoofd een "Al Capone"-achtige hoed: een CP'86-sfeertje uitade-
mend. 
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De CP'86 had in Zwolle niet eens een eigen plaatselijk partij -
politiek programma. Een plaatselijke politieke visie ontbreekt 
dan ook. 

Sinds begin '94 zijn er in Zwolle enkele kleinschalige actie's 
geweest gericht tegen de CP'86 en Henk Ruitenberg. Deze ac-
tie's bestonden vooral uit het verspreiden van tegen-pamflet-
ten in wijken/straten waar de CP'86 had gefolderd en het 
verwijderen van de verkiezingsborden (voor de gemeenteraad) 
van CP'86-affiches waar de tekst op stond "Eigen Volk Eerst". 
In diverse steden was deze affiche verboden, vanwege deze 
discriminerende tekst: in Zwolle was het wel toegestaan. Op de 
affiches voor de Tweede Kamer-verkiezingen in Zwolle van de 
CP'86 was de tekst "Eigen Volk Eerst" verwijderd. 
In de Zendtijd voor Politieke Partijen op de televisie kreeg 
de CP'86 vreemd genoeg alle gelegenheid en zendtijd om hun 
verfoeilijke standpunten de ether in te slingeren vergezeld 
van discriminerende teksten en beelden waaronder de slogan 
"Eigen Volk Eerst'! Kan deze extreem rechtse partij - en niet 
alleen individuele leden die pamfletten verspreid(d)en met 
discriminerende teksten - niet juridisch worden aangepakt? 

Op 12 april jongstleden - de dag waarop in Nederland de nieuwe 
gemeenteraden werden geinstalleerd-- werd de merendeel conser-
vatieve en zeer passieve Zwolse bevolking en de plaatselijke 
pers en politie getracteerd op een blokkade van het gemeente-
huis, om hierdoor de doorgang van Henk Ruitenberg en zijn 
vrienden Douwe van der Bos en R. van de Kamp te bemoeilij ken. 
Voor alle duidelijkheid: Douwe van der Bos was lijsttrekker in 
Leeuwarden en Van de Kamp in Assen, waar Ruitenberg nummer als 
twee op de lijst stond vermeld. Met Douwe van der Bos heeft 
Henk Ruitenberg binnen de CP'86 een eigen "Nationalistische 
Veiligheids Dienst" (een knokploeg) opgericht om hiermee op te 
treden tegen tegenstanders van hun partij. 
Tot op heden worden echter alle actie's tegen extreem rechts 
in Zwolle in het voordeel van de CP'86 c.q. Henk Ruitenberg 
uitgelegd, zowel door hemzelf als door de plaatselijke krant. 
Ruitenberg geniet er zelfs van. Toch moet de houding van de 
CP'86 en Henk Ruitenberg mensen er niet van weerhouden om 
actie te blijven voeren in welke vorm dan ook. 

Het is moeilijk om de Zwolse bevolking (100.000 inwoners), 
waaronder 1573 mensen die op 2 maart op de CP'86 hebben ge-
stemd, er van te door dringen wat voor een partij de CP'86 
werkelijk is. Dit doordring-proces wordt bemoeilijkt door de 
nog te geringe berichtgeving in de landelijke media over deze 
partij. 
Eigenlijk kun je niet spreken van een politieke partij, maar 
meer van een nazistische groepering die nauwe banden onder-
houdt met nazistische groeperingen zowel binnen als buiten 
Nederland. Er zijn CP'86-leden die nauwe banden onderhouden 
met het verboden Aktiefront Nationale Socialisten (ANS) en met 
de Duitse neo-nazistische partij NPD, het Belgische Vlaams 
Blok en met de nazistische Afrikaner Weerstands Beweging. 
Laatstgenoemde groepering was verantwoordelijk voor de vele 
bomaanslagen welke zijn gepleegd voorafgaand en tijdens de 
verkiezingen in Zuid Afrika! 
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In Zwolle zit de bevolking nu de komende vier jaren opge-
scheept in de gemeenteraad met de landelijk voorzitter van de 
CP'86. 
Een periode waarin Henk Ruitenberg kritisch gevolgd moet 
worden. 
Men zal door de plaatselijke "politieke visie" van Ruitenberg 
been moeten prikken. Men zal moeten doorzien waar hij en zijn 
partij werkelijk voor staan. De ware standpunten en het ware 
gedachtengoed van de nazistische groepering CP'86 dienen 
geleidelijk aan te worden blootgelegd, te worden ontmaskerd. 
Te veel hoor je: het zal zo'n vaart wel niet lopen, het valt 
wel mee. Zeer vele mensen geloven nog niet dat de zich aardig 
voordoende Henk Ruitenberg niet zo aardig is als hij zich 
voordoet. 
Mensen wordt wakker! De schade is al aangericht, maar kan over 
vier jaren worden verholpen door niet weer in Zwolle en in de 
overige steden waar de CP'86 in de raad is vertegenwoordigd, 
op een wolf in schaapskleren te stemmen uit "protest". 
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HOOFDSTUK 4 . 2 
CP'86 	KONGRES 

In september '94 startte de "Initiatiefgroep Stop 't CP'86 congres" 
landelijk de voorbereidingen van een aktie die tot doel had de verhinde - 
ring en/of verstoring van het CP'86-kongres wat in november zou gaan 
plaatsvinden ergens in het land. Bij deze initiatiefgroep was onder 
andere AFA aangesloten. 

AFA is van mening dat nazistische groeperingen als de CP'86 geen recht 
mogen hebben om vrij te kunnen vergaderen. Zij hebben immers Zak aan de 
Grondwet, getuige het konsekwente discrimeren van groepen mensen in onze 
samenleving. Artikel 1 van de Grondwet heeft kennelijk geen enkele 
betekenis voor nazistische groeperingen en voor Henk Ruitenberg. 

Is deze vorm van aktievoeren goed te keuren? Het is toch een demokra-
tische politieke partij, die recht heeft op vergaderen? Dat zijn twee 
veelgestelde vragen. Het antwoord is hiervoor al gegeven. 
Helaas merk ik wel regelmatig dat vele mensen fluisterend en desnoods 
achter gesloten deuren en in de bekende wandelgangen deze vorm van 
aktievoeren, gericht tegen vergaderingen/bijeenkomsten van extreem-
rechtse groeperingen, goedkeuren en er dus achter (kunnen) staan, maar 
deze goedkeuring niet openlijk durven uit te spreken If  

Voor het slagen van de aktie moest natuurlijk wel de lokatie bekend zijn 
waar het kongres zou gaan plaatsvinden. Uiteraard beschikt(e) de groep 
over bepaalde informatiekanalen en -bronnen om aan belangrijke informatie 
te komen. 

De CP'86 huurt overigens nooit een zaalruimte onder de eigen naam. 
Men maakt gebruik van valse namen en/of van namen van individuele 
leden. AFA heeft in september 1994 Zwolse zalenverhuurders hierop 
schriftelijk attent gemaakt. Op die brief ontving AFA-Zwolle een 
telefonische, negatieve, reaktie. De eigenaar van "de Bierton" was 
zeer verontwaardigd over de brief en vroeg zich of wat AFA-Zwolle 
ermee bedoelde. Hij deelde mede dat hij regelmatig Ruitenberg in 
zijn cafe op bezoek had met bijvoorbeeld bedrijfsfeesten van Scania 
(voormalig werkgever van Ruitenberg). De heer Van der Weerd (eige-
naar van "de Bierton") stelde tevens dat hij vrij is om een zaal te 
verhuren aan iedereen, dus ook aan Ruitenberg. Natuurlijk, dat 
recht heeft iedere zaaleigenaar. Toen AFA-Zwolle hem echter mede-
deelde dat een vergadering van de CP'86 in "de Bierton" mogelijk 
negatieve publiciteit met zich mee zou kunnen brengen, veranderde 
hij van oordeel: dan toch maar liever niet extreem-rechts binnen de 
muren. 

Precies een jaar later heeft AFA-Zwolle wederom de Zwolse zaalver-
huurders_aangeschreven, met daarbij gevoegd een lijst van een 
veertigtal (!) extreem-rechtse groeperingen en organisaties in 
Nederland. 

In een interview in de Zwolse Courant op 24 september repte Ruitenberg al 
over het komende partijkongres. Dit interview was weer een voorbeeld van 
slechte, eenzijdige, berichtgeving. Er was totaal geen aanleiding voor 
dit interview. Het resultaat was weer een aantal ingezonden brieven, 
zowel pro als kontra Ruitenberg. De krant plaatste zelfs een ingezonden 
brief van Johan van Enk, Kringsekretaris van de CP'86 in Overijssel. 
Kennelijk was de krant hiervan niet op de hoogte of wel? 
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Het kongres, dat zou plaatsvinden op 19 november '94 in Zoetermeer, 
werd door burgemeester Van Leeuwen van Zoetermeer verboden op advies van 
de politie Haaglanden. De politie verwachtte tegenakties en op die dag 
hield Sinterklaas zijn intocht in Zoetermeer! 
De CP werd gedwongen uit te wijken naar een andere gemeente. Na een 
letterlijke speurtocht op 19 november door Utrecht en Zuid-Holland, werd 
het de initiatiefgroep duidelijk'dat het kongres zou plaatsvinden in het 
gehucht De Engel bij Lisse. 
De CP'ers werden daar gedwongen om de zaal in restaurant "De Engel" te 
verlaten: de zaal was onder een valse naam gehuurd. 

1k was ook aanwezig in het dorpje De Engel. Via scanners konden we 
Ruitenberg horen onderhandelen met de politie over een vrije en veilige 
aftocht van zijn leden. Van vergaderen kwam niets terecht, ondanks het 
feit dat enkele kranten berichtten dat er wel kort was.vergaderd. Dat was 
echter niet mogelijk, daar bestuursleden van de CP steeds in gesprek 
waren met de politie en leden achter de ramen konstant de Hitler-groet 
brachten en aan het provoceren waren en dus kennelijk niet aan het 
vergaderen waren. 
Na geruime tijd werden de nazi's met een streekbus afgevoerd. Enkele 
CP'ers vonden het nodig om vanuit een dakluik van die bus met asbakken, 
gestolen uit de zaal, naar de anti-fascisten te gooien. 
AFA kon terugzien op een geslaagde aktie. Het doel van de initiatiefgroep 
was bereikt: de verhindering van het kongres. (zie volgende pagina's) 



Geen (vergader-)ruimte voor fascisten! 

Oproep tot blokkade CP'86-congres. 

Zoals elke 'democmtische' partij rnoet ook de Centrumpaitij '86 (CP'86) jaadijks een partijcongres 
houden. Naar aanleiding hiervan is een initiatiefgroep begonnen met de organisatie van een 
blokkade c.q. manifestatie om hen duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn. 
Om de sirnpele reden dat de CP86 een fascistische partij is die onze samenleving op vele 
manieren de nek omdraait 

Ten eerste belazeren ze iedereen die op hen stemt. De CP86 doet het in hun propaganda bijvoor-
beeld voorkomen voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te zijn. Achter de schermen blijken 
ze de vrouw echter als huissloof en moeder te zien. 
Ze zouden voor meer veiligheid op straat zijn. In de praktijk is de CP'86 echter een ultra-
gevvelddadige dub. Leden en sympathisanten begaan met de regelmaat van de kiok misdaden als 
openbare geweldpleging, mishandeling, vemieling, wapenbezit. Tot in de top van de CP86 zijn 
zelfs strafzaken wegens bomaanslagen en moord te vinden. Ook het geldad van de CP86, 
oproepen tot geweld, draagt niet echt bij aan 'meer velligheid'. Integendeel! 
Daarnaast is de CP86 een ronduit racistische partij. Hun leuze is 'eigen yolk eerst'. Zoiets als 'het 
Nederiandse zuivere ras' (want dat bedoelen deze fascisten) bestaat helemaal niet. Er is maar een 
bevolking: de wereldbevolking! 
Ten slotte bestaat de CP'86 voor een groot gedeelte uit keiharde nazi's, Hitler-vereerders, oud- SS-
ers en ontkenners van de Holocaust. De CP86 verlangt, samen met hun buitenlandse collega-
nazi's, naar een wit Nederland in een wit Europa, zonder rechten voor vakbondsleden, vrouwen, 
homosexuelen, rnigranten en politiek tegenstanders. Met de karnpen wijd open voor iedereen die 
niet past in hun moorddadige en absurde denkbeelden... 
De CP'86 speelt gewone mensen tegen elkaar uit Het is niet de schuld van je Turkse buurvrouw 
dat er massa-ontslagen vallen, de huren de pan uitrijzen, het milieu steeds zieker wordt of de buurt 
verpaupert Dat is het gevolg van de maatregelen die de regering en de bazen van grote bedrijven 
nemen. Voor hen telt alleen de politieke macht en economische winst. Aileen samen kunnen we 
deze echte oorzaak aanpakken. In plaats van ons to laten verdelen door onze afkornst of het kleur-
tje van onze huid. 

Wij vinden dat dergelijke dubs niet het recht hebben bijeen te komen om zich te organiseren. Al-
leen wie de vrijheid van anderen liefheeft, is z,elf de vrijheid waartl! Daarom roepen wij alle anti-
fascisten, migranten en Nederlanders, vrouwen en mannen, en sympathisanten op om zich bij de 
blokkade aan te sluiten. 

De exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Deze zal waarsthijnlijk kort vantevoren bek-
end worden. Daarom is het belangrijk dat je nu al contakt opneernt met de initiatiefgroep of een 
pl aatsel ijk steunpunt 

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

Landelijk: 	 . 	Plaatselijk: 
	

INFO; 

I nitiatiefgraep 'Stop 't CP86 congres' 
p/a postbus 31420 
6503 CK Nijmegen  

STEUNPUNT 
p.a. Plater Stayrtstaat 165 

ZWOLLE: 	 8022 TE Zwoile 

tel. 038-542857 
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USSE (ANP) — De mobiele een-
heid heeft zaterdag een ge-
welddadige confrontatie voor-
komen tussen aanhangers van 
CP'86 en een grate groep anti-
racistische demonstranten. 

Buiten medeweten van de politie 
had de extreem-rechtse partij een 
zaaltje afgehuurd in wegrestaurant 
'De Engel' in Lisse. De dag tevoren 
had de burgemeester van Zoeter-
meer de geplande jaarvergadering 
van de CP'86 binnen zijn gemeente-
grenzen verboden uit vrees voor 
„heftige readies in de vorm van 
tegendemonstraties". 
Zaterdag rond het middaguur verza-
melde zich een zestigtal aanhangers 
van de CP'86 in de hal van Den Haag 
CS. Ze namen de trein flax.  Leiden, 
waar de groep versterking kreeg 
van partijleden uit Rotterdam. Geza-
menlijk reisden ze per bus en auto's 
verder naar Lisse. Ze werden ge-
volgd door tweehonderd antifascis-
tische demonstranten die 's och-
tends in Zoetermeer hadden gepost 

omdat ze verwachtten dat daar de 
jaarvergadering toch gehouden zou 
worden. 
De CP'86-leden waren in 'De Engel' 
(waarvan de eigenaar dacht dat hij 
een 'gespreksgroep' over de vloer 
kreeg) amper aan hun jaarcongres 
begonnen toen de tegendemon-
stranten met bivakrnutsen op bui-
ten leuzen scandeerden als „Nazi's 
emit" en „CP weg ermee". De aan-
gerukte mobiele eenheid vormde 
een kordon voor de ingang om een 
clash tussen beide groepen te voor-
komen. 
Burgemeester Van der Kroft van Lis-
se gelastte een voortijdig einde van 
de CP-bijeenkomst. De rechtsextre-
misten werden onder politie-escor-
te afgevoerd in bussen van streek-
vervoerder NZH. Bij het vertrek 
werd over en weer met Hessen verf 
gegooid. Verdere ongeregeldheden 
bleven uit. Tegen het einde van de 
middag keerden beide groepen 
huiswaarts. De CP'ers gingen op 
Den Haag Centraal ieder weer hun 
weg nadat zij in de hal nog luidkeels 

'Auslander raus' hadden gescan-
deerd. 
CP'86-voorzitter Ruitenberg maakte 
zich na afloop van het 'congres' 
boos op de demonstranten. „Die 
werkschuwe raddraaiers hebben 
niets beters te doen. Ze zijn bang 
dat wij de macht krijgen, want dan 
moeten ze werken." 
Ruitenberg meidde dat hij alle agen-
dapunten 'in alle rust' had kunnen 
afwerken. Zo hebben de leden 'met 
luid applaus begroet' dat aan de 
naam CP'86 het predikaat 'Nationa-
le Volkspartij' wordt toegevoegd. 
Ook schaarde de vergadering zich 
als een blok achter het Rotterdamse 
raadslid Martijn Freling. Dit altijd in 
Uniform en Iaarzen geklede kopstuk 
van de partij veroorzaakte tien da-' 
gen geleden grote commotie door 
in de gemeenteraad te verklaren dat 
„alle buitenlanders wegmoeten, 
dus ook de Feyenoord-spelers Blin-
ker en Taument". Ook Ruitenberg 
steunt Frelings visie, maar wel vindt 
hij dat Freling die voortaan „lets 
diplomatieker" moet verwoorden. 
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Jaarvergadering 
CP'86 verstoord 

V nuit wegrestaurant 'De Engel' in Lisse brengen enkele CP'86-leden de Hidergroet aan de actievoerders. Faro ANP 
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HOOFDSTUK 5 
DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN - 1994 

Even een weekje terug. 
Op 14 november 1994 vonden in de Zwolse Gemeenteraad de Algemene Beschou-
wingen plaats. De gevolgen zijn bekend. Enkele raadsleden reageerden 
geschokt op door Ruitenberg gedane uitspraken. AFA-Zwolle was verbaasd 
over die "geschokte" reakties: immers, had men niet beter kunnen weten? 
Wist men eigenlijk wel wie feitelijk de persoon Ruitenberg is en waar hij 
voor staat? Nee! 
AFA-Zwolle besloot om maar eens een klein boekje open te doen over de 
CP'86. Zij verstuurde een brief aan de raadsleden (op 17 november) met 
daarbij gevoegd een kopie van twee interne CP-pamfletjes. 

Henk Ruitenberg suggereerde later intern binnen zijn groepering, dat 
ik nog nooit door de CP gepubliceerd materiaal had verzonden aan Zwolse 
gemeenteraadsleden en dat dat materiaal door justitie bij huiszoekingen 
in 1993 in beslag was genomen. Het ging hier echter om twee pamfletjes 
die door de CP'86 destijds verzonden werden aan mensen die informatie 
aanvroegen bij de CP'86 in verband 
met een mogelijk lidmaatschap. Er was/is dus niets geheimzinnigs aan deze 
pamfletjes en het heeft ook niets te maken met gedane huiszoekingen door 
Justitie, zoals Ruitenberg beweerde! 

AFA-Zwolle sloot 1994 of met de voorbereidingen, in samenwerking en - 
spraak met de Turkse Migrantenvereniging, van een diskussieavond "Hoe 
omgaan met extreem-rechts". voor deze avond (op 28 februari '95) werd een 
aantal organisaties en politieke partijen schriftelijk benaderd (zie 
volgende twee pagina's). Helaas bleek de belangstelling minimaal. 
Uiteindelijk vond er wel een informeel gesprek plaats tussen vertegen-
woordigers van AFA-Zwolle, de Turkse Migrantenvereniging, de Ombudscom-
missie en een gemeenteraadslid van de plaatselijke partij Swollwacht. 
Toch jammer! Het had een interessante diskussie kunnen worden waarvoor 
ook enkele gastsprekers waren benaderd. 
Het idee voor een diskussieavond werd voorlopig in de ijskast gezet. 
Hopelijk kan het er ooit in 1996 of 1997 weer even uit worden ge-
haald  

28 



AFA- ZWOLLE 
p/a P.Steijnstraat 165 
8022 TE ZWOLLE 

AAN: - fractievoorzitters in de Zwolse Gemeenteraad 
(m.u.v. Henk Ruitenberg, CP'86) 

- afdeling Stad & Welzijn, gemeente Zwolle 
- bestuur St. Yar Nain (Zuid-Oost Molukse gemeenschap) 
- bestuur Surinaams Locaal 
- bestuur Marokkaans Trefcentrum 
- bestuur Ver. Bon Bini/Uni Forsa (Antillianen-Arubanen) 
- redactie "Zwolle Actueel" (Lokale Omroep Zwolle) 
- stadsredactie Zwolse Courant 
- bestuur St. Vluchtelingenwerk Zwolle 
- Stichting Centrum Buitenlanders Oost Nederland 

Inzake: discussie-avond "Hoe omgaan 	Zwolle, 23 december 1994 
met extreem-rechts?" 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. 

Op 8 maart 1995 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. 
Het is niet uitgesloten dat in Overijssel een of meerdere extreem-
rechtse partijen zullen deelnemen aan deze verkiezingen. 
Mede in verband met de Statenverkiezingen lijkt het AFA Zwolle en 
de Turkse Migranten Vereniging Zwolle zinvol en nuttig om op dins-
dagavond 28 februari 1995 - in het Turks Trefcentrum te Zwolle -
een discussieavond te organiseren waarin de volgende drie vragen 
centraal staan: 

a. Wat te doen om burgers ervan te weerhouden op extreem-
rechts te stemmen? 

b. Wat is de rol van de CP'86 in de Zwolse politiek en de 
houding van het College van Burgemeester en Wethouders en 
raadsleden ten aanzien van de CP'86 in de Zwolse Gemeen-
teraad? 

c. Wat is de rol van de (plaatselijke) pers inzake bericht-
geving over o.a. extreem-rechts en asielzoekers? 

Ik richt mij nu tot u met de vraag of: 
1) u een inhoudelijke bijdrage wilt leveren tijdens de avond 

(mogelijk in de vorm van een "forum", voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter - nader te bepalen wie - en een 
discussie tussen forumleden en aanwezige bezoekers), en of 

2) u een inhoudelijke bijdrage wilt leveren aan de voorberei-
ding van de avond. 
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Met vriendelijke groet, 
namens AFA Zwolle en 
de Turkse Migranten Vereniging Zwolle, 

7/ 

P. IJ. 	aaijer, 
P. S ijnstraat 165 
802 TE Zwolle 
(te 	542857) 

AFA Zwolle en de Turkse Migranten Vereniging Zwolle zullen overi-
gens trachten een gastspreker uit te nodigen voor de avond, 
waarbij gedacht wordt aan onderzoeker Jaap van Donselaar (gepromo-
veerd eerder dit jaar op een onderzoek naar extreem-rechts in Nederland na de 2e 
Wereld oorlog), verbonden aan het Leids Instituut voor Sociaal en 
Wetenschappelijk Onderzoek. 

Graag ontvang ik uiterlijk 20 januari 1995 een schriftelijke 
reactie van uw zijde. U kunt ook volstaan met het invullen en 
opsturen naar onderstaand adres van de antwoordstrook! 

Naar aanleiding van binnengekomen reactie's kan dan zo spoedig 
mogelijk een voorbespreking plaatsvinden, waarvoor u alsdan een 
uitnodiging zult ontvangen. 

In afwachting van uw reactie's. 

ONDERGETEKENDE: 

Naam 

namens (naam organisatie) 

verklaart bij deze: 

0 een inhoudelijke bijdrage te willen leveren tijdens de avond; 

0 een inhoudelijke bijdrage te willen leveren aan de voorbereidingen van de 
avond. 

en ziet graag de uitnodiging voor een voorbespreking tegemoet. 

DATUM: 	 HANDTEKENING: 

(OPSTUREN VOOR 20 JANUARI 1995 AAN: Paul Kraaijer, P. Steijnstraat 165, 8022 TE MLLE) 
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HOOFDSTUK 6 

1 9 9 5 - NVP/CP'86 DE STRAAT OP  

1995 werd in vele opzichten een druk en interessant jaar voor AFA-Zwolle. 

Extreem-rechts begon zich steeds meer (zichtbaar) te manifesteren. Met 
name de NVP/CP'86 - de nieuwe naam van de groepering sinds het verstoorde 
kongres in november '94 - werd steeds radikaler. Voor de NVP/CP'86 werd 
het een sport om de straat op te gaan. Diverse malen vonden er (verboden, 
illegale) marsen plaats in diverse steden: 

- 14 januari in Rijswijk. 
Deze demonstratie was verboden op grond van mogelijk verstoring van de 
openbare orde. Dertien CP'ers werden gearresteerd, waaronder Ruiten-
berg. 
Anti-fascisten hadden overigens geen tegen-demonstratie aangekondigd. 

- 11 februari in Apeldoorn. 
Deze demonstratie was verboden op grond van mogelijk verstoring van de 
openbare orde. Zesentwintig CP'ers werden gearresteerd. 
Anti-fascisten hadden geen tegen-demonstratie aangekondigd. 
Ruitenberg was wet aanwezig in Apeldoorn (ondanks zijn ontkenning in de 
Zwolse Courant), dock werd niet gearresteerd. 

- 25 februari in Rotte r dam. 
Deze demonstratie was verboden op grond van mogelijk verstoring van de 
openbare orde. 
Anti-fascisten wilden daar wet een tegen-demonstratie houden. Zover 
kwam het echter niet: 170 mensen werden gearresteerd op het Centraal 
Station. 

- 4 maart in Utrecht. 
Deze demonstratie was verboden op grond van mogelijk verstoring van de 
openbare orde. 
Preventief werden in Utrecht 161 anti -fascisten gearresteerd, terwijl 
er geen sprake was van een tegen-demonstratie. 

- 4 maart in Zeist en Amersfoort. 
Vanuit Utrecht vertrokken CP'ers naar Zeist en Amersfoort om daar te 
gaan marcheren, illegaal. De politie trad niet op! 

- 7 maart in Wadenoijen. 
De burgemeester van Tiel besloot alsnog, na eerdere toestemming, de 
demonstratie te verbieden. 
Anti-fascisten hadden geen tegen-demonstratie aangekondigd. 
Er kwamen uiteindelijk geen CP'ers opdagen. 

- 17 juni in Baarle-Nassau. 
Na een verbod in Breda door de burgemeester doken zo'n 50 CP'ers op 
in dit kleine dorp. De politie trad niet op. 
Anti-fascisten hadden geen tegen-demonstratie aangekondigd. 

- 22 juli in Den Bosch en Tilburg. 
Ondanks een verbod demonstreerden een 20'tal CP'ers. De politie trad 
niet op. 
Anti-fascisten hadden ook hier geen tegen-demonstratie aangekondigd. 
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- 5 augustus in Den Haag. 
Een handjevol CP'ers demonstreerde illegaal bij het Ministerie van 
Defensie. Er werd niemand gearresteerd. 

Naar aanleiding van de demonstratie-aktiviteiten van de NVP/CP'86 schreef 
ik in maart het volgende artikel wat verzonden is aan vele kranten: 

"Sinds enige tijd kondigt de extreem-rechtse groepering Nationale 
Volkspartij/CP'86 bijna ieder weekend een demonstratie aan. Tot op 
heden worden deze demonstraties door diverse burgemeesters (Apel-
doorn, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht) verboden. Helaas heeft het 
Nederlands Blok op 6 maart wel toestemming gekregen om met een 
geluidswagen door Utrecht te rijden. 
Op het laatste moment heeft de burgemeester van Tiel alsnog beslo-
ten een aangekondigde "manifestatie" van de Nationale Volkspar-
tij/CP'86 op 7 maart in het dorp Wadenoijen te verbieden. 
Reden voor de verboden, als genoemd, is over het algemeen "de kans 
op verstoring van de openbare orde". Helaas wordt door de overheid, 
gevolgd door de media, gesteld dat deze verstoring van de openbare 
orde pas dan optreedt na het aankondigen van anti-fascistische 
tegen-demonstraties. 
De overheid gaat er kennelijk op voorhand vanuit dat juist de komst 
van anti-fascisten mogelijk leidt tot gewelddadige konfrontaties 
tussen hen en nazi's. Dit is absoluut niet het geval. 

Wat er op 25 februari en 4 maart jongstleden is voorgevallen in 
respektievelijk Rotterdam en Utrecht is ongehoord. 
Ik was in beide steden aanwezig bij een zogenaamde tegen-demonstra-
tie uit protest tegen de, ondanks een verbod, aanwezige nazi's 
vanuit de CP'86 en het Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS). In 
beide steden werden zeer vele mensen aangehouden die strijden tegen 
fascisme en racisme. In Rotterdam ontkwam ik zelf aan arrestatie, 
in Utrecht heb ik me bewust laten arresteren. 
In Rotterdam (waar ik ook in de trein zat waaruit vele tegen-demon-
stranten "preventief" werden opgepakt) kon ik rustig tussen "gewo-
ne" passagiers de trein verlaten en ongehinderd tussen een aantal 
hagen ME'ers die dwars over het perron stonden, heen lopen. Ik kon 
dat ongemoeid doen, omdat ik er niet "radikaal" uit zag en zie. De 
massale arrestatie van tegen-demonstranten gebeurde onder het mom 
van "het bedreigende karakter dat van de groep als geheel uit-
ging" , ingegeven door de kleding! 

Een week later, 4 maart, spande de Utrechtse politie (daarbij 
ondersteund door ME-personeel uit Gelderland) de kroon door wel 
heel preventief te werk te gaan. Al op het NS-station van Zwolle 
informeerden mensen van de spoorwegpolitie 's morgens vroeg bij een 
conducteur uit de intercity Leeuwarden/Groningen-Zwolle-Utrecht of 
er "radikalen" in de trein zaten. 
Bij aankomst op het NS-station van Utrecht zag ik veel blauw van de 
politie die "preventief" potentiele aktievoerders oppakte. Gelet op 
mijn kleding had de politie geen aandacht voor mij. Later in de 
stad, bij het monument van Anne Frank, verzamelde zich een groep 
mensen om bij het genoemde monument bloemen te leggen. Dit was een 
vreedzame groep, jong en oud. De politie was daar zeer duidelijk 
aanwezig: een achttal ME-busjes, een paar grote bussen, ME'ers te 
paard en zelfs twee helikopters in de lucht en chit voor een groep 
vreedzame "demonstranten"! Er was echter geen sprake van een 
demonstratie. Op een gegeven moment werden wij, als groep bij het 
monument, ingesloten door ME'ers en een voor een gearresteerd, 
zonder enkele sommaties vooraf om ons te verwijderen! Iedereen werd 
afgevoerd naar het FC Utrecht-stadion, waar men werd gefotografeerd 
door de politie en voorgeleid aan een hulp-officier van justitie. 
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In het stadion hebben we urenlang in de kou moeten staan, in een 
supporterstunnel naar de tribunes. Hier kan in mijn ogen zeker een 
vergelijk worden gemaakt met het Chili op 11 september 1973. In het 
stadion werd mij duidelijk dat zeer vele mensen waren gearresteerd 
die absoluut niets met de "demonstratie" te maken hadden, doch 
vanwege hun kleding (hoge schoenen, "Arafat"-sjaaltjes, zwarte 
kleding, etc.) waren gearresteerd! Zelfs een verslaggever van het 
Algemeen Dagblad, die helaas zijn perskaart had verge ten, was 
aangezien als "radikale aktievoerder" en gearresteerd. De arresta-
ties vonden plaats op grond van artikel 435a van het Wetboek van 
Strafrecht. Een artikel ("uniformverbod") uit 1935 bedoeld om 
provocerend optreden van de NSB te kunnen aanpakken! 
Na verloop van tijd werden we in groepjes van vijf afgevoerd naar 
diverse politiebureaus in Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort 
om gehoord te worden. 

's Avonds thuisgekomen zag ik op het NOS-Journaal dat CP'ers en 
ANS'ers vrijuit hadden kunnen marcheren door Zeist en Amersfoort: 
de politie stond erbij en keer ernaar. Hoe is dat mogelijk?? 

Essentie van mijn verhaal: de laatste weken krijgen nazi's in 
Nederland veel ruimte van de overheid om te marcheren en hun 
denkbeelden te verspreiden, en worden mensen die aktief strijd voe-
ren tegen fascisten/nazi's door de overheid massaal als kriminelen 
opgepakt, gearresteerd, gefotografeerd, voorgeleid en dat onder het 
mom "preventief" optreden. Dit "preventieve" optreden zou in een 
"demokratie" als Nederland honderd graden moeten worden gedraaid 
door het preventief oppakken van nazi's die het niet zo nauw nemen 
met demokratische grondbeginselen en onschuldig winkelende burgers 
bestoken met hun nazistische propaganda, Hitlergroet en racistische 
en fascistische teksten in pamfletten en op spandoeken. Een verge-
lijking met de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog is snel ge-
maakt  

De Leidse onderzoeker Jaap van Donselaar zegt over de vele demonstraties 
door de NVP/CP'86 in het NRC van 8 maart 1995 het volgende: "Het wekt de 
indruk van een kamikazestrategie." Volgens Ruitenberg maken de demonstra-
ties deel uit van een provocatiekampagne, aldus het NRC. 

Anti-fascisten worden met regelmaat persoonlijk uitgenodigd voor de 
CP-demonstraties. Ik ontvang ook regelmatig aan de vooravond van een CP-
demonstratie een oproeppamfletje. Deze worden door CP'ers bij mij in de 
brievenbus gedeponeerd. Zo ontving ik een pamfletje voor een demonstratie 
in Den Haag op 5 augustus 1995 en in Breda op 17 juni 1995 (zie volgende 
pagina). Ik ben echter altijd al geruime tijd vantevoren op de hoogte van 
waar en wanneer de CP de straat op gaat. Het bezorgen van de pamfletjes 
is dus overbodig en kan slechts gezien warden als een zielige vorm van 
provocatie. 

Tot mijn verbazing is een prominent lid van de PvdA, het Eerste 
Kamerlid Jurgens, van oordeel dat extreem-rechts recht heeft op demon-
stratie! In het Nederlands Juristenblad (okt. '95) zegt hij dat het 
verbieden van betogingen op basis van de extreme of onsmakelijke politie-
ke mening van de aspirant-betogers de maatschappij naar een hellend vlak 
brengt. "Verondersteld dat demonstranten uit deze hoek zelf vreedzaam 
optreden - en dus in hun optreden niet kennelijk 
uit zijn op provocatie van gewelddadige reacties (noot Kraaijer: zij zijn 
altijd uit op provocatie, politiek inhoudelijk hebben zij niets te 
bieden, ook niet in demonstraties) - dan behoren niet zij, maar tegen-
demonstranten die wanordelijkheden veroorzaken door de overheid te worden 
aangepakt. (....) En trouwens, wat moeten we denken van de demokratische 
gezindheid van gewelddadige tegendemonstraties?", aldus deze PvdA-man. 
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In een interview op Veronica's Nieuwsradio heb ik, namens AFA, gereageerd 
op deze stellingname van Jurgens. Ik heb de beer Jurgens de suggestie 
aangedragen om zich eerst eens wat meer te verdiepen in extreem-rechts 
alvorens dit soort uitspraken te doen. AFA had ook grote moeite met het 
feit dat Jurgens anti -fascisten in zijn teksten konsekwent als "geweldda-
dig" bestempeld. Een zeer kort-door-de-bocht reaktie die getuigt van een 
gebrek aan kennis  
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HOOFDSTUK 7 
DE ZWOLSE COURANT 

Een hoofdstuk apart, doch zeker het vermelden waard. 

AFA-Zwolle heeft geen goede relatie kunnen opbouwen met de Zwolse 
Courant. Met grote regelmaat laat deze krant blijken dat zij aan het 
verrechtsen is. Enkele journalist en schrijven/schreven zeer dubieuze 
artikelen die veelal eenzijdig en kritiekloos zijn/waren. Ruitenberg 
krijgt/kreeg nogal de nodige aandacht in deze krant. Uiteraard, aandacht 
voor de persoon Ruitenberg kan opzich geen kwaad, maar wel op de wijze 
zoals dit gebeurd door de redaktie van de Zwolse Courant. 

Op 27 maart '95 maakte AFA-Zwolle gebruik van het vragenhalfuurtje in 
de Zwolse raad. Dit was naar aanleiding van het feit dat Ruitenberg op 
dat moment (bijna) een jaar in de Gemeenteraad "aanwezig" was. In de 
toespraak heeft AFA openlijk kritiek geuit op de Zwolse Courant. Zo werd 
de krant ervan beschuldigd een pr-blad te zijn voor Ruitenberg. De 
kritiek van AFA wordt door velen in Zwolle ondersteund. AFA uit(te) die 
kritiek dan ook openlijk, in tegenstelling tot anderen die dat kennelijk 
niet aandurven! 

Op 28 maart besteedde de Zwolse Courant uitgebreid aandacht aan de 
aanwezigheid van AFA in de raadzaal. 

De hoofdredakteur, Jan Bartelds, reageerde in dat artikel op de 
kritiek vanuit AFA. Ook op de Lokale Omcoep Zwolle reageerde hij. Hij 
wees de beschuldigingen van de hand. Naar aanleiding van zijn reaktie 
stuurde AFA-Zwolle hem op 30 maart een uitgebreide brief. Bij die brief 
werd een pakket kranteartikelen gevoegd - met bij elk artikel een 
toelichting - die allemaal blijk geven van een extreem-rechtse sympathie. 
Op deze brief met bijlagen werd niet gereageerd. Mogelijk is Jan Bartelds 
geschrokken van de hoeveelheid "dubieuze" artikelen in zijn krant. Indien 
hij na lezing ervan nog steeds van oordeel zou zijn dat zijn krant 
korrekt verslag doet, dan begin ik te twijfelen aan zijn journalistieke 
vaardigheden en kwaliteiten. 

De Zwolse Courant verzuimt ook regelmatig om de schaduwzijde bekend te 
maken van de NVP/CP'86. Men schrijft wel over Ruitenberg (ook zonder 
enige aanleiding), maar men weigert kennelijk de lezers te informeren 
over de verderfelijke "achter-de-schermen"-praktijken van de NVP/CP'86 
(bedreigingen, intimidaties), waarvan de redaktie op de hoogte is 
(hierover meer in hoofdstuk 8)! 

De krant heeft ook geen moeite met het plaatsen van ingezonden brieven 
die duidelijk een "extreem-rechtse"-inhoud hebben. Als redaktie kun je 
het besluit nemen dat soort brieven niet meer te plaatsen. Uiteraard raak 
je dan de grens van vrijheid van meningsuiting, dat realiseer ik mij. 

Toch dient de redaktie in te zien, dat juist artikelen en brieven 
waarin op een bepaalde wijze wordt geschreven over bijvoorbeeld extreem-
rechts, asielzoekers en de Indische Buurt (  ), extreem-rechts juist 
in de kaart kunnen spelen. Nogmaals, er is geen bezwaar tegen, maar 
artikelen en ingezonden brieven over genoemde onderwerpen dienen van twee 
kanten te worden belicht en voor plaatsing tweemaal tegen het Licht te 
worden gehouden. 

Eind september '95 plaatste de Zwolse Courant een ingezonden brief van 
Ruitenberg. In zijn brief maakte Ruitenberg enkele insinuerende opmerkin-
gen over mijn persoon. Zo zou ik dingen doen die het daglicht niet kunnen 
verdragen. 
Kortom, iemand beschuldigen zonder daar tegenover bewijzen te zetten. 
Over het plaatsen van die brief heb ik een brief gezonden aan de hoofdre-
daktie van de Zwolse Courant. De heer Westerhout van de hoofdredaktie 
reageerde schriftelijk. In deze reaktie stond onder andere het volgende: 
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"( ..... )..In dit verband oordeelden wij dat de brief van de heer Ruiten-
berg "op het randje was"" en "Samenvattend hoop ik dat u duidelijk is 
geworden dat wij geenszins klakkeloos brieven van mensen met extreem-
rechtse sympathieen plaatsen, maar deze toetsen aan onze eigen criteria." 
Kortom, in eerste instantie een kleine "schuld"bekentenis. Toch, ondanks 
deze reaktie, blijf ik mijn vraagtekens zetten bij het plaatsingsbeleid 
van de hoofdredaktie. Naar aanleiding van de door Ruitenberg gedane 
uitlatingen in zijn brief, heb ik overigens in november - na kontakt te 
hebben gehad met een off icier van justitie - een formele klacht tegen hem 
ingediend bij het Openbaar Ministerie. 

Waarom neemt de Zwolse Courant, na een interview met AFA of na de 
ontvangst van een AFA-persbericht, wel kontakt op. met Ruitenberg om 
uitlatingen van AFA te kontroleren, te toetsen op "geloofwaardigheid", en 
waarom gebeurt dat andersom niet? Nooit ben ik of anderen van AFA door de 
Zwolse Courant benaderd met vragen of informatie over de NVP/CP'86 en/of 
Ruitenberg. Ik heb grote moeite met het inhoudelijke beleid dat kennelijk 
gevoerd wordt binnen het reaktieteam van de Zwolse Courant. 
Tijdens een AFA-Zwolle en -Twente aktie in oktober '95 in Dedemsvaart 
werd ik aldaar benaderd door een journalist van de nieuwsdienst van de 
Zwolse Courant. Zijn wijze van interviewen was grotendeels gebaseerd op 
het onderwerp "geweld" (kennelijk een opwindend onderwerp, waar menig 
journalist spontaan van klaar komt) en een gebrek aan kennis. Hij stelde 
voornamelijk vragen die betrekking hadden op geweld en wapens. Tevens was 
hij duidelijk teleurgesteld dat er op dat moment in Dedemsvaart geen 
radikale aktie werd gevoerd gericht tegen de zaal waar de Centrumdemokra-
ten (Kring Overijssel), door tussenkomst van de president van de Zwolse 
Arrondissementsrechtbank - Kort Geding, niet mochten vergaderen. Kortom, 
de journalist was "helaas" getuige van een vreedzame aanwezigheid van een 
groep anti-fascisten in het dorp Dedemsvaart. Ondanks het feit dat er dus 
niets gebeurde in Dedemsvaart, stond er wel een groot artikel in de 
Zwolse Courant op 16 oktober met enkele grote foto's. 

Het abonnement op de Zwolse Courant heb ik dit jaar dan ook opgezegd. 

Op 31 oktober 1995 hebben AFA-Zwolle en AFA-Twente zelfs een formele 
klacht tegen de Zwolse Courant ingediend bij de Raad voor de Journalis-
tiek in Amsterdam. Deze klacht behandelt specifiek een artikel in de 
krant (17 oktober). Dat artikel was feitelijk de bekende druppel die  

In dat artikel laat de nieuwsdienst van de krant de voorzitter van de 
Kring Overijssel van de CD aan het woord en laat hem spreken over AFA. Zo 
zou AFA bestaan uit "terroristen". Dit artikel schitterde weer door haar 
eenzijdigheid en het hoor-weder-hoor principe was weer eens ver te 
zoeken. AFA is niet door de redaktie benaderd voor een reaktie! Door dit 
optreden van de redaktie werd AFA weer eens door de Zwolse Courant 
gekriminaliseerd. 
De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht half november in behande-
ling genomen en heeft bij brief op 14 november de hoofdredakteur van de 
Zwolse Courant verzocht om binnen vier weken schriftelijk op de bezwaren 
van AFA-Zwolle en AFA-Twente te reageren. 

Een week voor de Algemene Beschouwingen in de Zwolse Gemeenteraad 
berichtte de Zwolse Courant over een ziekenhuisopname van Ruitenberg. 
Waarom deze belangstelling en waarom weer een foto van Ruitenberg erbij 
plaatsen? Het begint vervelend te klinken, maar ook dit artikel blonk uit 
door eenzijdigheid. Geen kritische vragen, nee, laat Ruitenberg maar 
praten. 

Op 14 november 1995 besteedde de krant aandacht aan de Algemene 
Beschouwingen van de NVP/CP'86 i.c. Henk Ruitenberg. 
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De krant haalde enkele uitspraken van Ruitenberg aan die mogelijk voor 
enkele Zwollenaren als muziek in de oren zullen hebben geklonken. De 
krant zorgt door haar wijze van berichtgeving wellicht voor een toename 
aan sympathie voor Henk Ruitenberg en zijn nazistische groepering. 
Kennelijk is dat de bedoeling van de redaktie, een andere verklaring kan 
niet gevonden worden. 

De krant stuurt (bewust?) aan op het 
kweken van sympathie voor de NVP/CP'86 
en haar voorzitter Henk Ruitenberg. 

Het wordt tijd dat er in Zwolle een geduchte 
konkurrent komt voor de Zwolse Courant. 

Naar aanleiding van voornoemde wijze van berichtgeving van de Zwolse 
Courant, hebben AFA-Zwolle en AFA-landelijk besloten in de toekomst geen 
persberichten en ingezonden brieven meer to sturen aan de Zwolse Courant 
(AFA-Zwolle is tevens de landelijke AFA pers-kontakt-groep). Er zijn en 
blijven wet goede plaatselijke kontakten met de Lokale Omroep Zwolle en 
met Radio- en TV-Oost. 
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HOOFDSTUK 8 

INTIMIDATIES EN BEDREIGINGEN 

De NVP/CP'86 heeft in 1995 haar onderzoekspraktijken geintensiveerd. 
In de visie van deze groepering zijn personen die "banden" hebben met 
onder andere GroenLinks en wereldwinkels "fout". Dit is een trieste, doch 
ware, konstatering. 
Reeds in 1994 publiceerde de CP'86 een brochure met de titel "ANTIFA-
NOORD de huurlingen van het FAFK - relaas van een linkse prive militie". 
voor alle duidelijkheid: 
"ANTIFA-NOORD" 	- hiermee wordt bedoeld anti-fascisten uit de provin- 

cies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel; 
"FAFK" 	 - het Frysk Anti Faksisme Komitee (Fries Anti Fascisme 

Komi tee). 

Deze brochure is in 1994 jaar verspreid onder extreem-rechtse groepe-
ringen in Europa en is verkrijgbaar bij de NVP/CP'86. Het staat vol met 
namen en adressen van mensen die betrokken zijn bij diverse "linkse" 
organisaties. Er worden zelfs namen en adressen vermeld van enkele 
journalisten. 
Ook worden de namen van bestuursleden van de wereldwinkel in Assen en hun 
adressen vermeld. Dit had tot gevolg dat in '94 de ruiten van deze winkel 
werden ingegooid en dat de bestuursleden dreigbrieven ontvingen, onderte-
kend door "SA Peter Ton". 
Ook "Zwolle" komt in de brochure ter sprake (zie volgende pagina). 
Speciale aandacht gaat uit naar AFA-Zwolle. Mijn naam en adres worden 
genoemd en tevens ben ik te zien op een foto. Op een ongenuanceerde 
wijze, zonder bewijzen, tracht de NVP/CP'86 op krampachtige wijze 
verbanden te leggen tussen anti-fascisten en onder andere de kraakbewe-
ging, de Anne Frankstichting, ja zelfs met RARA en de Duitse terreurgroep 
RAF. Kortom, te gek voor woorden. 

In het nawoord van deze brochure staat het volgende: 

"Een aantal extreem-linkse organisaties met nauwe verbindingen 
met de krakerswereld (Autonomen) is politiek actief tegen 
rechts-nationale partijen met veelal financiele steun van de 
overheid. In veel gevallen blijkt het kader afkomstig uit de 
ex-CPN, Groen-Links en SAP-Rebel-kringen. 

Anti-militaristen, oud-communisten, autonomen, internatio-
nalisten, krakers, dienstweigeraars, anarchisten, kortom 
hetzelfde milieu waaruit terroristische groepen als Onkruit 
en Rara voortkwamen, proberen zich nu fatsoenlijk voor te 
doen, door het ant-fascisme uit te vinden. 

Terwijl de zg. fascisten en racisten alle negatieve aandacht 
krijgen, gaan radicale linkse groepjes gewoon door met de 
uitbouw van hun organisatie. Om een nieuwe klassenstrijd 
mogelijk te maken, waarbij massa's op straat gemobiliseerd 
kunnen worden, maken zij zich sterk voor de illegale import 
en opvang van een nieuw lompen-proletariaat: de illegalen. 

Enige activiteiten hebben wij u reeds in deze brochure 
aangetoond. Wij hebben niet de pretentie compleet te zijn. 
Beschikt u over informatie, krantenartikelen, activiteiten, 
namen, enz. laat het ons weten." 
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Zwolle 

Ook Zwolle heeft zijn kraakaescniedenis. Misschien wel niet zo 
eew=.1ddadig ais in Amsterdam of Groningen, het plantje is 
depoot. In 1994 was het enide kraakpand van enig beland in de 
vuormalige Emma-school. Overidens onlanas ontruimd. Het is dus 
niet zo verbazingwekkend dat de zg. "anti"-fascistische acti-
viteiten in Zwolle juist hiervandaan komen. Voorzitter van AFA 
Zwolle is ene Paul Kraaijer, daarin qesteund door eniae andere 
krakers uit de Emma-school, zc.als E. Meinders. Om de AFA een 
wat bredere opzet te deven en v•oral deze en cene te stimule-
ren een financiele geste to maken, werd nod een comite 

het Anti Fascistische Comite AFC). Van dit comite werd 
'icorzitter John Eunink. Zelfs tot in de qemeenteraad had dit 
domite toeganc. 10 februari hield D. Wolters. Schuttevaerkade 
23. Zwolle can toespraakje, waarin zij.opried om vooral niet 
	bia s  bla. tiles 	Kortom het bekende verhaal. Duide- 
lijk is in ieder geval, dat de anti's er weer eens in geslaaad 
dijn bij bepaalde politici een welwillend oor te vinden. Dat 
ncr,  steeds duistere krachten in het Zwolse demeentehuis rand-
=1u , pen blijkt wel uit het Teit dat vriiwel voor alke demeen-
zeradsvmroadering stencils op de stoelen van de idemeente-
read=.1eden wcrden aangetroffen. waarin het comite Hannibal-
'_atjs aankondiad binnenkort re= acties te sullen komen. 

Het was oak weer Paul Kraaijer, die het nodig vond criminele• 
it Assen. Groningen en Leeuwarden uit te nodiaen tom mee te 
helpen"de installatie van de gemeenteraad te verstoren. Dat er 
Coen qeweld depleead is en er delfs een aantal mensen uit het 
noorden opgepakt Rijn weaens deweldpleaind, is voor once Paul 
bliikbaar Been beletsel cm toch met rijn "anti-tascistische" 
activiteiten door te aaan. 

Enige adressen: 

AFA Zwolle, P.Steijnstraat 165, 3022 TE Zwolle 

AFC Zwolle, Fostbus 1097, 8001 BB Zwolle 
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In 1995 werd de extreem-rechtse inlichtingendienst ODIN (Onderzoeks-, 
Documentatie- en Inlichtingennetwerk) aktiever. Deze groep is aktief voor 
onder andere de NVP/CP'86 en voor het zeer extreme ANS (Aktiefront 
Nationaal Socialsten - zie hoofdstuk 10.3). Het ANS heeft goede kontakten 
met de groepering van Ruitenberg. Regelmatig zijn leden van het ANS, 
waaronder hun leider de Groninger Eite Homan, aanwezig bij CP -demonstra - 
ties. 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 30 september 1995 zegt deze Homan 
onder andere het volgende: 

"Aan het ANS hangt een ideologische vlag. Het staat voor het 
nationaal-socialisme zoals dat vanaf de jaren '20 tot 1934 
in Duitsland door de Sturm Abteilung van Ernst - Rohm werd 
aangehangen " 	 

	 "Wij vinden alle strijdmethodes geoorloofd, inclusief 
gewapende acties " 	 

Beide groeperingen (NVP/CP'86 en ANS) onderhouden ook nauwe kontakten met 
de Fries Douwe van der Bos. Ook "Zwolse" CP'ers, zoals de Overijsselse 
Kringsekretaris van de NVP/CP'86, Johan van Enk, zijn bevriend met deze 
neo-nazi! 

HOOFDSTUK 8 . 1 
FOTOGRAFEREN 

Eind mei '95 werden twee Zwollenaren bezocht door skinheads. Een jonge 
vrouw en ik zelf (beiden aktief binnen GroenLinks en AFA) werden 's 
morgens vroeg "benaderd" door twee skinheads. 
Hun werkwijze is als volgt: 

er wordt aangebeld - je doet open - een skinhead vraagt of jij 
"Pietje" bent - je antwoordt bevestigend - een tweede skinhead, die 
plotseling om de hoek van de deur verschijnt, maakt vervolgens snel 
een foto (terwijl je in de deuropening staat) - ze rennen weg - 
stappen in een auto die verderop staat geparkeerd - en rijden weg. 

Hiervan hebben beide personen melding gedaan bij de Regiopolitie IJssel-
land te Zwolle. Er is geen aangifte gedaan. Mensen die aktief zijn binnen 
AFA weten waar ze mee bezig zijn en weten ook dat hun aktiviteiten op den 
duur kunnen Leiden tot dit soort zaken. 

In de tweede week van oktober '95 gebeurde feitelijk het zelfde met twee 
jonge vrouwen in de Zwolse wijk Assendorp. Zij werden beide 's avonds 
rond half tien gefotografeerd door drie skinheads. Dit voorval zette 
grote vraagtekens bij mij. Waarom werden juist deze vrouwen geintimi-
deerd? Een raadsel.... 

Een van de vrouwen is enige tijd bestuurslid geweest van de Zwolse 
afdeling van GroenLinks en van de Zwolse wereldwinkel. Zij kan dus 
"interessant" zijn voor de NVP/CP'86 - terwijl zij helemaal niet aktief 
is op het terrein van„anti-fascisme en/of anti-racisme. De andere vrouw 
daarentegen heeft nimmer ook maar iets van doen gehad met "linkse" 
organisaties of groeperingen. Wel had zij een anti-racisme poster in het 
kamerraam hangen. Maar, dat kan toch geen reden zijn om ook haar te 
fotograferen  
Op de avond van het fotograferen is meteen door beide vrouwen kontakt 
opgenomen met de politie. Deze nam de melding niet direkt al te serieus. 
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Ik betreurde dit. Aan e'en van de vrouwen werd zelfs door een agent 
gevraagd: "Zat er wel een rolletje in het toestel?" 	en "Waarom bent 
u ze niet achterna gelopen?" 	 

Later vernam ik dat dezelfde drie skinheads i.c. CP'ers dezelfde avond 
rond zeven uur in Nijmegen zijn geweest. Daar hebben ze iemand van AFA-
Nijmegen op de foto gezet. 

Ik vind een en ander een gevaarlijke ontwikkeling! 
De NVP/CP'86 gaat zelfs mensen intimideren die absoluut niet "links-

aktief" zijn. Van het fotograferen gaat een zeer bedreigende werking uit. 
Immers, er bestaat een kans dat beide vrouwen vandaag of morgen met hun 
foto en persoonlijke gegevens te zien zijn in een extreem-rechtse 
brochure met alle vervelende konsekwenties vandien. 
Uiteindelijk heeft een van de vrouwen aangifte gedaan bij de politie. Dat 
ging overigens niet gemakkelijk. 
Het was noodzakelijk dat ik met haar meeging naar het bureau, om de 
politie in te lichten over het "achter-de-schermen-werk" van de NVP/CP'86 
en de ernst hiervan duidelijk te maken. De andere vrouw is dusdanig bang 
geworden dat zij geruime tijd niet alleen thuis durfde te zijn. Een van 
de skinheads had naar haar toe ook nog de opmerking gemaakt dat zij op de 
dodenlijst staat. Deze opmerking zie ik als een misselijk makende, 
misplaatste, opmerking die niet al te serieus genomen dient te worden. 
Maar er zijn wel degelijk zulke lijsten binnen extreem-rechts  

Is het maken van een foto strafbaar? In principe niet. Mogelijk wel, 
als hier een bedreigende werking vanuit gaat. Die bedreigende werking heb 
ik bij de politie duidelijk kunnen maken a'an de hand van eerder genoemde 
brochure "Antifa Noord". De rechercheur die de aangifte opnam van de 
vrouw, vroeg zich overigens in eerste instantie of of het hier wel om een 
strafbaar feit handelde...en of er wel een proces-verbaal van kon worden 
opgemaakt. Hierop reageerde ik door te stellen dat om te bepalen of het 
hier gaat om een strafbaar feit of niet, er wel degelijk een proces-
verbaal van moest worden opgemaakt - waardoor het Openbaar Ministerie dan 
maar moet uitzoeken of het wel of niet strafbaar is. 
Eveneens heb ik gevraagd of men in de toekomst dit soort voorvallen 
serieus wit benaderen. Ik ga ervan uit dat de politie dat ook daadwerke-
lijk zal gaan doen. De "gewone agent" blijkt ook niet alle "ins en outs" 
te kennen met betrekking tot extreem-rechts het zou aan te bevelen 
zijn om binnen het korps hieraan aandacht te besteden! 

Naar aanleiding van de "fotografeer-aktie" schreef de Zwolse Courant 
een kort artikel. In dit artikel stonden een paar fouten. Na een tele-
foontje van mij met de nieuwsdienstredaktie, werd een paar dagen later 
het artikel gerectificeerd/aangepast. 

Ook "de Telegraaf" besteedde er aandacht aan. TV-Oost heeft er tweemaal 
aandacht aan besteed. Door deze publiciteit werd ik ook benaderd door 
AVRO's Televizier Magazine. Televizier Magazine wilde ook aandacht aan de 
voorvallen besteden. Een van de vrouwen en ik werden in Zwolle, Min of 
meer onherkenbaar, door de AVRO gefilmd en geinterviewd. Dat was op 16 
oktober. Op 17 oktober werd het 's avonds rond half tien uitgezonden. 
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HOOFDSTUK 8.2 

B RANDSTICHTING 

In die uitzending deed ik bewust een boekje open over de verderfelijke 
CP-aktiviteiten. Tevens werden enkele interne CP-stukken in beeld 
gebracht die wijzen op de werkwijze van de NVD. Uiteraard zal Ruitenberg 
hier niet blij mee zijn geweest. 

Toen ik thuis naar de uitzending zat te kijken rook ik plotseling een 
sterke brandlucht. In het trappenhuis van mijn flat waren twee dozen oud 
papier in brand gestoken. Het hele trappenhuis was gehuld in een dichte 
mist van rook. Voor mij was de oorzaak duidelijk. De volgende morgen heb 
ik dan ook aangifte gedaan bij de politie van brandstichting c.q. 
bedreiging waarbij ik tevens een duidelijk verband heb gelegd met de 
groepering van Ruitenberg. Gelukkig waren ik en enkele buren thuis. Waren 
we niet thuis geweest, dan had dit brandje zeer vervelende gevolgen 
kunnen hebben! 

HOOFDSTUK 8.3 
D REIGTELEFOONTJES 

J ACHT OP GROENLINKS 

In dezelfde periode (half oktober '95) verscheen het "Wijnnummer" van 
het landelijke ledenblad van de NVP/CP'86, de "Revolutionair Nationa-
list". Hierin is onder andere een artikel opgenomen met als titel "Blik 
op links" (zie volgende pagina). In dit artikel worden onder andere mijn 
naam, adres en telefoonnummer vermeld en die van Paul Rosenmuller, Tweede 
Kamerlid voor GroenLinks. Tevens wordt een oproep gedaan aan de leden van 
de NVP/CP'86 om personen van GroenLinks in de gaten te houden. Dit duidt 
toch ook op het feit dat de NVP/CP'86 geen demokratische politieke partij 
is. Stet je eens voor, dat in het landelijke ledenblad van GroenLinks een 
oproep wordt gepubliceerd om leden van bijvoorbeeld de VVD te gaan vol-
gen hoe wordt door de NVP/CP'86 politiek bedreven?? 

Na publikatie van het artikel ontving ik bijna dagelijks vervelende en 
soms bedreigende telefoontjes. Veelal worden termen gebruikt als "linkse 
rat", wat een typische CP-uitdrukking is. Ook is een paar maal gezegd dat 
"ze" binnenkort mij zelf en mijn huis zullen aanpakken en dat D-Day 
nadert. Ook hiervan heb ik aangifte gedaan bij de politie. Voor mij is 
uiteraard duidelijk uit welke hoek deze telefoontjes komen. VOOr de 
publikatie van mijn telefoonnummer in het landelijke CP-ledenblad ontving 
ik nooit dreigtelefoontjes. 
Enkele geuitte "bedreigingen" zijn opgenomen op een cassettebandje van 
mijn antwoordapparaat. Degenen die mij bellen zijn dus soms zo dom om op 
mijn antwoordapparaat in te spreken, waardoor ik beschik over een 
feitelijk, aantoonbaar, bewijs van de bedreigingen. 

GroenLinks heeft niet alleen de aandacht van de NVP/CP'86. Ook 
Voorpost (zie hoofdstuk 10.2) is geinteresseerd in GroenLinks. In het 
ledenblad van Voorpost stond medio '95 een artikel, afkomstig van ODIN, 
met als titel "GroenLinks: Milieunazi's en rode fascisten in nalef 
Nederland". In dit artikel wordt onder geschreven over de kontakten 
tussen GroenLinks en de Anti-Fascistische Aktie: 

"In Zwolle, waar een kleine AFA-kern actief is, worden nauwe 
contacten onderhouden door AFA-leiders en gemeenteraadsleden van 
GroenLinks.", 

aldus ODIN. Het artikel blinkt verder uit in het vele malen vermelden dat 
anti-fascisten gewelddadig zijn. 
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(ven,olg van biz. 7) 

gocde uneenzettingen cn discussics. 
Na dc 7ingcn van he volkslied weld 
de vergadcring afgesloten. Wij kun-
den tcrugzicn op can geslaagde mid-
ciag en witicn hij den alle Icdcn en 
drganisatorcn hedanken voor bun 

prcitige samenwerking 

• 

*inoot van de trdnctic, 
Oaarnc 1.nudcn wij vaker verslagen 

yin kringvergaderingen en plaatse-

!iike activiteiten afdrukkcn. Bij dere 

edn oprocp am allc informatic non 
bit redactieadrcs te sturen. 

RN 	  

Oktober 1995 

DEMOCRATIE OF 
DEMO-KRETOLOGIE ? 

Wic herinnen zich Met de promi-
nente aanwezigheid van 
GrocriLinks-bons Paul 

Rosenmtillcr cn tevcns Vendex-erf-
genaam op het station in Utrccht 
tijdcns dc verboden demonstratie 
van anti's tegen NVP/CP'86 op 4 
mart 31.? (Rosenm011er is recent 

vanuit zijn tc arbcideristischc? 
woning in Rotterdam verhuisd 

naar ccn riantc woning aan dc 
Leihweherstraitt 7 in Zeist (0343-

515648, zo kennen we onzc sta-
xingslciders weer) 

de vcrstoring van de installatie 
in Hank Ruitcnberg als gemeen-

teraadslid in Zwolle vorig jaar. 

waarbij rclletjcs uitbraken, geweld 
wcrd gcplccgd. icmand in hct zie-

kenhuis belanddc cn anti's warden 
gearresteerd wegens verboden 

wapcnhczit? Ook dit staaltjc vcr-
draagzaantheid was gcorganisccrd 

door ccn GrocnLinkser, Paul 
Kraaijer (President Stcynstraat 
165, 8022 TE Zwollc, 038-
542857) 

Het zoo tc ver gaan in deze bij-

drage Ilc Gmenlinkscrs to noc-
men die bctrokken zijn bij bonen-

parlcmcntaire, some gewelddadigc, 
attics, tegen een democratischc 

wtij als NVP/CP'86. Dc vraag is 
' , ter: Zijn dit privd-initiatieven 

individuelc GroenLinks-laden 

is het panijpolitick van 
GroenLinks? Het bewijs voor hct 

laatste lijkt gcicvcrd in het zomer-
nummer van GroenLinks-maga-
zinc: het officidlc partijblad. Op 

pagina 1 dc volgcndc oprocp: 

Ecn jaar ccrdcr ricp dezelfdc AFA 
L.S. op d.m.v. posters. het partij-

congrcs in Lissc lc verstorcn met 

"allc middelen", waarhij zij dclini-
lief hct masker van gewcIdlooshcid 

afwicrpcn. 

GroenLinks levert dus directe 
steun aan ecn organisatie die cr 

alias aan doct am hoc dan oak 

BLIK OP LINKS 

NVP/CP'86 te vemietigen. Ter her-
innering: anti's waren verantwoor-
delijk voor: diverse politieke inbra-
ken hij onze kadermcnsen, 
geweldplegingen, brandstichtin-
gcn, vcrnieling, verboden wapen-
bczit (waarondcr vuurwapens) en 
lastcr. 

Een oprocp lijkt dan ook gerecht-

vaardigd eons dieper in tc gaan op 
de activitciten van GroenLinks: 

- Waar en wannecr vergaderen ze? 
- Wie zijn er plaatsclijk actief? 
- Waar wonen hun activisten? 
- Wat docn ze voor de kost en 
waar? 

- Wat voor auto hebben ze (kente-
ken)? 

- Ook foto's zecr wclkom! 

Met dank aan ODIN. 

ANTI-FASCISTISCHF, AMA 
TEURS 

Dat het de Antifa nict allcen ow-
breckt aan financitle middelcn 

maar ook aan organisatorisch 
talent, bleek zatcrdag 23 septem-
ber ecns te mecr. Voorafgaand aan 
de Warns-herdcnking krceg can 
aantal organisaties van nationalisti-
sche signatuur een brief namens 
Douwe van der Bos (Voorpost-
Friesland) waarin dc plannen voor 

de manifcstatie van dit jaar werden 

bckend gegeven. De brief was ech-
ter zo amateuristisch opgesicld, 
gecn afzendcr slechts can onlecs-
barc handtckcning, cr werd 
gcsproken van "Belgische 

VItimingen en Van dcr Bos werd 

opgchemeld als Friesc held dal de 
ontvangcrs van hun stool viclen 
van het lachen. Het opzcijc van het 

FAFK (Frysk Anty-Fassisme 
Komtitcc) om ons in cen hinder- 

. laag to lokkcn werd eenzcifdc 
fiasco als de demo dic ze op de 
23ste voor het huis van Van der 

Bos wilden houden. De inwoncrs 
van Oldelamcr maaktcn duidelijk 

flat zc dc vermomde Antifa als 
dnguurder hestempelden dan Van 
ter Bos en kornuiten.1 

DRINCENDE OPROEP 

Zcals u alien zult weten is de CP '86 
v rwikkcld in cen juridischc strijd 
voor hct behoud van dc partij en dc 

democratic in Nederland. Dezc mist 
koit geld. veal geld. Wij ()nen dam:mu 
ccn hcrocp op al onzc Icdcn, lezers en 
sy6pathisanten am een guile gift tc 

doen. 

h aak uw donatic over op postgiro 
I t  34072 of hankrck.: 384942806 

t.n.v. Cl' '86, Den Haag o.v.v. 
' Strtjd voor Democratic. 

lens het DB onze hartclijke dank. Na 
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De vreemde CP'hetze tegen GroenLinks bereikte eind november '95 een 
dieptepunt. Begin november werden in Zutphen pamfletjes verspreid, waarin 
werd medegedeeld dat de "NATIONALE REVOLUTIE - Landelijk Secretariaat" 
met alle middelen zal trachten het GroenLinks Kongres (tevens viering van 
het 5-jarig bestaan van GroenLinks), dat op 25 november in Zutphen werd 
gehouden, te verhinderen (zie volgende pagina). De "organisatie" Nationa-
le Revolutie is een ad hoc groepje neo-nazi's, waarin leden van de 
NVP/CP'86 een belangrijke rot spelen. Naar aanleiding hiervan heeft de 
Landelijk voorzitter van GroenLinks, Ab Harrewijn, half november een 
brandbrief gezonden aan enkele leden van GroenLinks die in de belangstel-
ling staan van extreem-rechts, waaronder Paul Rosenmuller en ik. In die 
brief deelde Ab onder andere mede dat ernstig rekening gehouden diende te 
worden met mogelijke rechts-extremistische akties op 25 november (of in 
de nacht ervoor) gericht tegen de woningen van enkele GroenLinksers. Die 
brief werd tevens gezonden aan o.a. de Zwolse politie. In een door de 
Nationale Revolutie op 22 november verzonden persbericht werd aangekon-
digd dat men op de 25e de woningen wilde gaan blokkeren van Ab Harrewijn 
en van het Apeldoornse GroenLinks raadslid Posthumus. Dit persbericht, 
waarin als kontaktpersoon de naam van Douwe van der Bos stond vermeld, 
was een doorzichtige afleidingsmanoeuvre. De dagen voor 25 november kreeg 
ik bijna dagelijks telefoontjes waarin dreigementen werden geuit die 
alien betrekking hadden op de 25e. Met betrekking tot deze dreigementen 
werden in Zwolle toch enkele voorzorgsmaatregelen getroffen rond mijn 
woning. Uiteindelijk bleef het bij mij, hetgeen ik ook verwachtte, bij 
dreigementen. 

Wel werd even door enkele neo-nazi's gedemonstreerd bij de woning van 
Paul Rosenmuller in Driebergen, waar vernielingen in zijn tuin werden 
aangericht, en bij de "Hanzehof" in Zutphen waar het kongres van Groen-
Links plaatsvond. Daar werd een twintigtal rechts-extremisten aangehou-
den, waaronder het Haagse CP'86-raadslid Stewart Mordaunt, het Rotterdam-
se CP'86-raadslid Martijn Freling, en de ex-leider van de Nederlandse 
yolks Unie, de oude Joop Glimmerveen die achter de schermen nog steeds 
heel aktief is binnen extreem-rechtse kringen.,Zij hadden geen toestem- 
ming van de gemeente om te demonstreren. Een nazi molestreerde een 
cameraman van de lokale televisie in Zutphen. Tevens maakte de groep 
zich, op weg naar Zutphen, schuldig aan het doen van valse bommeldingen, 
waardoor enkele treinen vertragingen opliepen. 

In Driebergen werd, tijdens de "aktie" bij de woning van Paul Ro-
senmuller, door de rechts-extremisten een pamfletje verspreid (zie 
volgende pagina). In dit pamfletje legt de "Nationaal-Revolutionaire 
Aktie- Landelijk Secretariaat" uit waarom juist aktie werd gevoerd bij de 
woning van Paul. Dit pamfletje staat vol onjuist(onwaar-)-heden. Zo staat 
in de eerste regel te lezen dat AFA op 23 september demonstreerde "voor 
de woning van de Friese volksnationalist D. van de Bos in Oldelamer". 
Voor alle duidelijkheid: dat betrof Oen AFA-aktie, doch een aktie van 
Antifa-Leeuwarden. Tevens stelt Douwe van der Bos in het pamflet dat AFA 
"met geweld bijeenkomsten van de volksnationale beweging (Kedichem, 
Lisse, Boekel, Dedemsvaart) heeft verstoord". Ook dit is een leugen: nog 
nooit heeft AFA met gewelddadige akties gevoerd en   Kedichem 99  
...toen bestond AFA nog niet eens!! En zo kan ik nog wel "even" door-
gaan  

Als kontaktadres van dit groepje neo-nazi's werd wederom het adres 
vermeld van Douwe van der Bos!! Opvallend is overigens dat zij moeite 
hebben met de eigen naam waaronder "aktie" wordt gevoerd: "Nationale 
Revolutie" en "Nationaal-Revolutionaire Aktie"- Landelijk Secretariaat. 
Ach....als het maar een naam heeft. 

De met veel ophef aangekondigde aktie, bleek uiteindelijk dus een 
farce te zijn. Het lukte een hoopje neo-nazi's niet om de bijeenkomst van 
GroenLinks in Zutphen te verhinderen! 

Hun aversie tegen GroenLinks begint zielige, maar ook gevaarlijke en niet 
te onderschatten, vormen aan te nemen. 
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STOP HET GROEN LINKS-CONGRES  

Aan de bewoners van Zutphen: 

Op 25 november 1995  zal in Zutphen  het 5-jarig bestaan 
van Groen Links  worden gevierd, d_m.v. een congres in 
de Hanzehof.  

NATIONALE REVOLUTIE - Landelijk Secretariaat, zal dit 
verhinderen met  alle middelen,  omdat 

- Groen Links- kaderleden al jaren pleiten voor een verbod van 
rechts-nationale partijen; 

- Groen Links in haar partijblad oproept om de zg. Antifa 
financieel to ondersteunen. Terwiji deze Antifa met geweld 
bijeenkomsten van democratisch gekozen nationaal-rechts 

verstoort en wil verstoren; 
- Groen Links- kaderteden nauw betrokken zijn bij openbare 

ordeverstoringen, door de zg. Antifa, waarin zij een 
leidinggevende rol vervullen; 

- Groen Links drugs wil legaliseren en zodoende de jeugd en de 
samenieving kapot maken; 

- kopstukken van Groen Links afkomstig zijn uit de CPN, en zoals 
U weet is het communisme verantwoordelijk voor meer dan 100 

miljoen doden. 

Wij zullen Kedichem, Lisse, Boekel, Utrecht, 
Dedemsvaart  en Rotterdam  niet vergeten. Groen Links 
zal Zutphen  niet vergeten. 
Zolang Groen Links nationaal-rechts niet met rust laat, 
zal Groen Links ook niet meer vergaderen !! 

Hopelijk heeft U begrip ! 

NATIORALE REVOLUTIE - Lande lijk  
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AKTIE TEGEN DE VOLKSVERRADER PAUL ROSENMOLLER! 

Op 23 september jl. demonstreerde de " Antifascistische Aktie"  (AFA) 
voor de woning van de Friese volksnationalist D. van de Bos  in Oldelamer. 
Vandaag vocrcn wij bij wijzc van rcaktic ecn demonstratievc aktic uit in 
Dricbergcn- Zeist voor het huis van Paul Rosenm011er, 66n van de 
belangrijkste kopstukken van "Groen Links" de parlementaire vleugel van 
de zelfde "Antifascistische Aktie". 

Waarom aktie bij Paul Rosenmoller ? 

Omdat Paul Rosenmoller 
- al jaren roept om een verbod van alle volksnationale partijen 
- in "Groen Links - magazine" oproept tot financile ondersteuning van de 

"Antifascistische Aktie" (AFA-LS). Dezelfde AFA die met geweld 
bijeenkomsten van de volksnationale beweging (Kedichem, Lisse, Boekel, 
Dedemsvaart) heeft verstoord en ook in de toekomst wil verstoren. 
- nauw betrokken is bij openbarc ordeverstoringen door de AFA, waarbij 

hij een leidinggevende rol vervult (zie bijvoorbeeld zijn optreden op het 
Centraal Station in Utrecht tijdens de verboden demonstratie van het AFA 
van 4 maart jl.). 
Vandaag - de 25e november - zijn voor het eerst de rollen omgedraald en 
krijgcn de raddraaiers van "Groen Links" en de AFA cen kockje van eigen 
deeg. De 25e november 1995 is een kecrpunt: Nict langer laten wij de 
gewelddadige akties van de Antifa gelaten over ons heenkomen, 
integendeell We gaan nu in het offensief en zullen elke tegen ons gerichte 
aktie met gepaste middelen beantwoorden! Zoals thans voor de woning van 
de yolks- en arbeidersverrader Paul Rosenmoller. 

STOPT DE VOLKSVERRADER PAUL ROSENMOLLER!  
STOPT ROOD FRONT!  
DIREKTE AKTIE NU!  

Verantwoordelijke uitgever: 

WIE IS PAUL ROSENMOLLER ? 

Paul Rosenm011er is afkomstig uit ecn steenrijke Vendex- familie ( pa was 
aandeelhouder en tevens directeur van een V&D- vestiging). In 1976 gaf 
de toenmalige sociotogiestudent de brui aan zijn studie en ging een blauwe 
maandag in de Rotterdamse haven werken. Als lid van de Groeo  
Marxisten- Leninisten  June hij de arbeiders voortdurend op tot wilde 
akties. Toen cr evenwel in 1979 cen grate staking tegen de wil van de 
vakbonden uitbrak, ging hij, na aanvankelijk zichzelf tot lid v/h 
stakingscomite to hebben benoemd, achter de rug van de arbeiders om 
akkoord met werkhervatting en verkocht zodoende de stakers aan de 
havenbaronnen en de vakbonden. Daarna tad hij toe tot de, door hem 
voordlen op !even en dood bestreden, Vervoersbond FNV en maakte in 
recordtijd een bliksemcarriere. Medio 1986 had hij het al gcbracht tot 
distrikts- bcstuurder havens in de Vervoersbond. Konkcicn met de 
havenbaronnen en het versjacheren van de belangen van de havenwerkers 
hoorden vanaf torn tot zijn dagelijkse bezigheden. Enkele jaren later 
verruilde hij de Vervoersbond voor Groen Links, waarvan hij 
tegenwoordig fraktievoorzitter in de Tweede Kamer is. De verloren zoon 
van de bourgeoisie is weer op het oude vcrtrouwde nest teruggekeerd. Hct 
motto van Paul Rosenm011er luidt: Links lullen, rechts verdiencn, ( zoals 
ze in de Rotterdamse haven zouden zeggen). Het typische voorbeeld van 
een draaikont en een zakkenvuller dus. 

Voor wie nog even telefonisch met Paul van gedachten wil wisselen: 
P. Roscnmoller.  .Tel. 0343-515648 

Ook is hij dol op fanmail: 
Leihweberstraat 7 

Zeist 

Verantwoordelijke uitgever: 

Nationaal- Revolutionaire Aktie -  
Landelijk Seeretariaat; Hoofdweg 53  

Oldelamer 

Volksgenotenl 



In de ogen van extreem-rechts is GroenLinks de partij die het meest 
aktief is als het gaat om anti-racisme en -fascisme-aktiviteiten en dus 
lastig. De kans is dan ook groot dat in de nabije toekomst extreem-rechts 
met regelmaat zal gaan trachten GroenLinks(ers) te intimideren en te 
bedreigen. 

Ook ontvang ik post van CP'ers. Deze post is aan mij geadresseerd met 
als postadres "President Steijnstraat". Op deze wijze staat mijn adres 
vermeld in de "Revolutionair Nationalist". Mijn adres is echter P.(ieter) 
Steijnstraat. Kortom: geen twijfel mogelijk. Toch ontkende Ruitenberg 
(natuurlijk) in een interview op de Lokale Radio Omroep (10 november) 
alle betrokkenheid bij de dreigementen. Het is allemaal "toeval", aldus 
deze nazi. Hi) deelde terloops nog mede dat ik voorkom op een lijst 
binnen de NVP/CP'86 waarop voor de partij lastige personen staan vermeld. 
Ik weet dat ik op nummer vijf sta van deze lijst! Zowaar een aardige 
klassering, welke waarschijnlijk een gevolg is van de vele aktiviteiten 
van AFA-Zwolle. Aktiviteiten die door Ruitenberg als schadelijk voor zijn 
groepering worden ervaren. Ik beschouw dat toch als kompliment. 

* * De letterlijke tekst van het vraaggesprek met Ruitenberg in het 
programma "Zwolle Aktueel" van de Lokale Omroep Zwolle op 10 november 
luidt alsvolgt: 

If 	1I 

- Ruitenberg vindt het allemaal wel vervelend. 
- "Ja ik kan..eh...kijk, het is neu voor hem dat dit gebeurt. Ik 
denk dat het een reactie is op eh 	zijn vele reacties in de 
krant. En eh.... dat van daar uit mensen hier in Zwolle eh....gew-
oon reageren. Dat kunnen 	ook eh....andere mensen zijn dus die 
niet eh....bij de partij zitten." 
- U ontkent enige betrokkenheid bij deze bedreigingen? 
- "Ja, ik moet eh....zo lang ik eh....niet weet wat er binnen mijn 
partij eh 	gaande is eh....zou ik zeggen van dan eh....moet ik 
een vraagteken bij zetten, maar ik weet nu dondersgoed hoever wij 
staan en eh....hoever Paul Kraaijer bij ons in het eh 	organisa- 
tieschema staat, dus ik eh... ontken elke betrokkenheid." 
- Hoe bedoelt u dat, hoever Paul Kraaijer in ons schema staat? 
- "Ja, wij eh 	wij hebben een eh 	goeie indikatie van welke 
mensen eh...regelmatig problemen voor ons eh....opleveren of in 
ieder geval opleveren, die problemen met ons maken. En dat was in 
eerste instantie nog wel eens vaak eh....Paul Kraaijer, maar 
eh...aangezien wij d'r nu zo geleidelijk an achterkomen dat ie 
eh....harder schreeuwt als dat-ie doet is die voor ons 'n end op de 
urgentielijst gezakt, ja." 
- Nou zijn zijn naam, adres en telefoonnummer zijn in uw ledenblad 
gepubliceerd en hij zegt sindsdien word ik gebeld, daarom die 
betrokkenheid. 
- "Ja..." 
- Maar waarom is dat gepubliceerd dan? 
- "Nou, moet u 'ns goed luisteren. Ik denk dat je even een ander 
ding eh...naar voren moet halen. Eh... onze namen en met name mijn 
naam eh....die hangen met eh....naam en toenaam bij hem in de 
wereldwinkels." 
- Is het geen logische reaktie na publikatie van zijn naam, adres 
en telefoonnummer in uw ledenblad - ik heb hier het blad ook voor 
me liggen - dat er dan vervelende dingen gaan gebeuren? 
- "Nee, dat hoeft geen logische eh...reaktie te zijn. Eh...wij 
geven onze leden gewoon eh 	dat materiaal aan waarvan wij denken 
dat ze daar weet van moeten hebben en dat is ook eh....de linkse 
groepering." 
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- Een ander punt dat Paul Kraaijer zelf aandraagt eh...als bewijs 
geeft hij dus aan dat in uw ledenblad zijn adres is verkeerd 
gespeld. Er staat in plaats van Pieter Steijnstraat staat er 
President Steijnstraat. 
- "Eh...Eh 	" 
- Nou dat klopt ook President Steijnstraat? 
- "Ja, ja, ja." 
- En sindsdien krijgt-ie inderdaad ook post met President Steijn-
straat. Dat is wel heel erg toevallig. 
- "Dat is heel toevallig. Dat zal heel toevallig kunnen zijn, ja." 
- Maar, denkt u ook dat het toevallig is of komt het inderdaad uit 
de achterban? 
- "Ik denk dat 't heel toevallig is." 
- U gelooft in toeval?,  
- "Ja, kijk eh....waar ik allemaal in geloof dat eh....zal ik hier 
nu niet opnoemen dan hebben we nog even tijd nodig." 
- Maar, u schuift dit onder toeval, President Steijnstraat en de 
post? 
- "Ik eh 	dit zijn wel toeval, ja zeker." 

Naar aanleiding van de opmerking van Ruitenberg over wereldwinkels heeft 
de verslaggever van "Zwolle Aktueel" kontakt opgenomen met de Zwolse 
wereldwinkel. Het bestuur van de wereldwinkel ontkent dat daar ooit 
foto's en dergelijke hebben gehangen van Ruitenberg. 
Uit eigen ervaring weet ik dat de wereldwinkel in Zwolle zich niet bezig 
houdt en/of heeft gehouden met anti-racisme en/of anti-fascisme aktivi-
teiten. Kortom, Ruitenberg zegt maar wat, zonder zijn uitlatingen te 
onderbouwen met bewijzen en feiten, zoals gewoonlijk. 

In de herfst van '95 heeft Ruitenberg, samen met zijn maatje Johan van 
Enk, in het Zwolse cafe "cafe Bosch" een oude bekende van mij ("Kees") de 
hemd van het lijf gevraagd over mij. Volgens "Kees" vroeg Ruitenberg met 
name naar de bekende weg; zo was hij buitengewoon geinteresseerd in mijn 
arbeidsverleden. 
"Kees" heeft mij een en ander in november medegedeeld toen ik hem 
toevallig, na jaren, ergens in de stad tegenkwam. Ik was verbaasd over 
hetgeen hij mij vertelde. 
Hij heeft sympathie gekregen voor de persoon Ruitenberg en het CP'86- 
gedachtengoed. Hij heeft dan ook een goed gesprek gevoerd met Ruitenberg 
(onder het genot van de nodige alcoholische drankjes), waarin een boekje 
over mij werd opengedaan. Toen ik "Kees" sprak reageerde ik door te 
zeggen dat mijn arbeidsverleden geen publiek geheim is, integendeel. Ik 
heb niets te verbergen. Maar, de "ondervragingstaktiek/techniek" zegt 
wel wat over de "politikus" Ruitenberg. Volgens "Kees" waren Ruitenberg 
en Van Enk juist naast hem komen zitten, omdat_hij net bij de kapper was 
geweest en zijn haar had gemillimeterd. Na beeindiging van mijn gesprek 
met "Kees" stond deze erop dat ik met niemand over het gesprek zou 
praten: uit angst voor  9"P9"P 

Met betrekking tot de brandstichting, telefoontjes en post heb ik 
bewust in eerste instantie niet de publiciteit gezocht. 
Ik wilde voorkomen dat: 
a) mensen op idee& worden gebracht, en 
b) de Zwolse Courant weer een sensatie-artikel zou schrijven. 
Op een gegeven moment heb ik wel de Lokale Omroep benaderd. Ik vind het 
zinvol dat de Zwolse inwoners worden ingelicht over het handelen van 
CP'86-leden. Dit soort praktijken moet boven water komen, in het licht 
van de publiciteit. Op 9 november heeft zelfs het ANP een persbericht 
geschreven over de aan mijn persoon geuitte bedreigingen. 
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In dit bericht wordt mijn naam vermeld. 
Het betreffende artikel werd mij overigens keurig per fax door het ANP 
gezonden met het verzoek of ik met de inhoud akkoord kon gaan. 
Tot mijn "verbazing" heeft de Zwolse Courant hieraan geen aandacht 
besteed, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nieuwsblad van het Noorden 
(zie volgende pagina). Een week later werd ik gebeld door de ANP-journa-
list met de vraag of de Zwolse Courant het ook had geplaatst! 

Waarom weigert de Zwolse Courant de keerzijde te laten zien van de 
persoon Ruitenberg? Wel besteedde deze krant aandacht aan de ziekenhuis-
opname van Ruitenberg. Waarom? 

Tot op heden neem ik de bedreigingen nog niet echt serieus. Ik ervaar 
het meer als "vervelend". De NVP/CP'86 hoopt uiteraard dat ik op den duur 
zwicht onder de "druk" van deze bedreigingen. 
De bedreigingen motiveren mij om juist door te gaan met mijn aktivitei-
ten. 
Andere AFA-groepen in het land nemen daarentegen de bedreigingen en 
andere voorvallen wet zeer serieus en steunen mij ook moreel. 
Zo hebben enkele groepen mij in oktober en november uitgenodigd om een 
aantal weken bij hun te komen om tot "rust" te komen. 
Ik ben blij met deze ondersteuning. Solidariteit komt binnen AFA gelukkig 
nog hartverwarmend voor. 
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P '86 stuurt inlichtingendiensi 
op tegenstanders of 

--> 

ROTTERDAM — De verhouding 
tussen extreem-rechts en anti-
fascistische groeperingen in 
Nederland verhardt. Dat zegt 
de Leidse antropoloog .1. vnn 
Donselaar naar aanleiding van 
de activiteiten van de rechts-
extremistische Inlichtingen-
dienst' Odin. 

Volgens Van Donselaar is er 
duidelijk sprake van een ver-
herding tuasen lihks en rechts 
in Nederland. "Dit snort dingen 
gebeurt in bet hit itenland at ge-
mime tijd. Nederlandse rechts-
extremisten zijn hezig met een 
snort inhardmnnoeuvre. Ze 
gaan in (le Eurnpese pas 'open.' 
Vont- Nederlandse hegrippen is 
dit een radicalisering. Ook orn- 

"(int enkele mensen waarvan ge-
gevens near huiten zijn ge-
hracht daar last van hehben ge-
kregen in de vorm van dreigte-
lefoontjes", zegt Van Donse-
laar. 

De antropoloog wijst erop 
dat de situatic in Nederland 
nag niet zo is geescaleerd nit; in 
Dttitsland. "Daar plegen par-
tijen over en weer aanslagen. 
De ontwikkeling tot rechts ter-
rorisme zie ik hier nog niet. 
Maar toch aluit ik een toename 
van geweld niet uit. Enkele jn-
ren geleden zoo ik dat onwaar-
schijnlijker hebben gevonden 
dan nu." 

De inlichtingendienst van 

CP'86 is anderhnlf jnar actief. 
De Revolutionaire Nationalist, 
het partijblad van CP'86, 
maakte de oprichting vorig jaar 
hekend. De laatste maanden 
zijn de activiteiten van Odin 
sterk toegenomen. Leden foto-
graferen tegenstanders van de 
partij en brengen hun persoon-
lijke gegevens naar buiten. 
Daarhjj werkt Odin samen met 
andere neo-nazistische groepen 
ala het Aktiefront Nationale 
Socialisten (ANS), dat wordt 
geleid door de stad-Groninger 
Eite Homan. 

Het Rotterdamse CP'86-
raadslid M. Freling hevestigt 
het bestaan van Odin. "Het  

verzamelen van informatie is 
pour bedoeld ala zelfverdedi-
ging. We willen mensen die ons 
in (. gaten houden zelf ook in 
de gaten hotiden. Het is een 
preventieve actie om te voorko-
men dat ze iets tegen ons on-
dernemen. Als ze iemand van 
ons pakken, weten we wie er 
achter zitten. Dan kunnen we 
passende maatregelen nemen." 
Om wat voor maatregelen het 
gant, laat het raadslid in het 
midden. 

De actie richt zich met name 
op GroenLinks. Volgens .Fre-
ling heeft deze partij via de jon-
gerenheweging Dwars directe 
banden met anti-fascistische 

groeperingen. 
Volgens het Rotterdamse 

CP'36-raadslid heeft extreem-
reclits inmiddels een goed in-
zicht in de anti-fascistische be-
weging gekregen. "Het begint 
steeds grotere vormen aan te 
nemen. We hebben onze tegen-
standers goed in kaart ge-
hracht." Vorig jaar bracht de 
partij folders uit met nemen, 
foto's en adressen van anti-fas-
cisten uit het noorden van het 
land. 

Freling zegt dat de CP'86 in-
formntie over anti-fascisten 
uitwisselt met neo-nazistische 
groeperingen in binnen- en bui-
tenland. "Net zoals de antifa 
inlernationaal is georgani- 

seerd, is de anti-antifa dat 
ook." 

In het laatste nummer van 
Revolutionaire Nationalist zijn 
persoonlijke gegevens over het 
Tweede-Kamerlid Paul Rosen. 
mailer en de Zwolse activist P 
Kraaier gepubliceerd. Ook 
staat in het blad een oproer 
aan leden om informatie te ver 
zamelen over leden van Groen 
Links. 

Kraaijer, lid van de steun 
fractie van GroenLinks it 
Zwolle en ook actief in de anti 
fascistische beweging, is thuit 
opgezocht door rechts-extre 
misten. "Toen ik opendee( 
stand er een skinhead die m( 
hij mijn naam noemde. Toen it 

bevestigde dat ik het was, ver 
scheen er een tweede skinheac 
die mij fotografeerde", zeg 
Kraaijer. 

Sinds in de laatste uitgav( 
van het partijblad van CP'8( 
zijn naam, adres en telefoon 
nummer bekend zijn gemaakt 
krijgt Kraaijer dagelijks dreig 
telefoontjes. Ook is et brand ge 
sticitt in het trapper.huis vat-
zijn woning. 

Kraaijer is niet de enige di( 
thuis bezoek heeft gehad var 
rechts-extremisten. Onlangt 
zijn in Zwolle twee vrouwen or 
dezelfde wijze gefotografeerd 
Een van de vrouwen kreeg t( 
horen dat ze op een "dodenlijst 
kwam to staan. 

O p inie 
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HOOFDSTUK 9 
RADIKALISERING 

INTERNATIONALE KONTAKTEN 

Ondanks het feit dat ik de bedreigingen niet echt serieus neem, staat 
het vast dat er in Nederland sprake is van een radikalisering binnen 
extreem-rechts. Ook binnen de NVP/CP'86. De aanhang van Ruitenberg is 
verdeeld in twee kampen: een radikaal kamp en een gematigd kamp. 
Henk Ruitenberg maakt deel uit van het "gematigde" kamp. Van de persoon 
Ruitenberg heb ik zelf geen "last" in Zwolle. Hij houdt zich behoorlijk 
op de vlakte. 

Ruitenberg heeft van mij ook niets te duchten: ik bel hem niet, stuur 
geen brieven, kom niet bij hem aan de deur en vat hem ook niet lastig 
tijdens raadsvergaderingen. Het enige waar ik bewust mee bezig ben, is 
het publiekelijk blootleggen van zijn groepering en (lit - geweldloos 
"aktie"-voeren - wordt door hem (gelukkig) als schadelijk ervaren. 

Zijn Rotterdamse collega Martijn Freling-is daarentegen zeer radikaal. 
Dit jaar heeft de Duitse justitie huiszoeking bij hem verricht en is de 
nodige administratie in beslaggenomen. 

Freling wordt ervan verdacht bezig te zijn met het opzetten van een 
terreurorganisatie. Hierbij opereert hij veel in Duitsland en werkt daar 
nauw samen met Duitse neo-nazi's. Tevens waren er kontakten met de 
bekende Amerikaanse neo-nazi Gary Lauck, de leider van de Nationalsozia-
llstische Deutsche Arbeiterpartei - Auslands uns Aufbau Organisation 
(NSDAP-AO). Lauck zat in 1995 in een Deense gevangenis (na arrestatie in 
maart in Kopenhagen) en is in hetzelfde jaar uitgeleverd aan Duitsland 
waar hij voor de rechter zal moeten verschijnen vanwege ondermeer de 
distributie van nazistisch propagandamateriaal dat via het ANS van Eite 
Homan en de NVP/CP'86 ook zijn weg naar Nederland vond. 
In zijn woonplaats Lincoln dreef Lauck een soort "postorderbedrijf" dat 
zijn geestverwanten in Europa bediende. Nederlandse neo-nazi's hebben 
eind 95 zelfs geld ingezameld voor de juridische bijstand aan Lauck. 

In enkele Nederlandse steden zijn onder andere stickers van de 
NSDAP/AO aangetroffen met daarop de tekst: "Buitenlanders ERUIT!" en het 
postbusnummer in het Amerikaanse Lincoln van de NSDAP/AO. 
Ook zijn er kontakten tussen CP'ers en onder andere de in Duitsland 
verboden Freiheitliche Arbeiterpartei, de Ku Klux Klan, de Afrikaner 
weerstandsbeweging en Khadaffi!! (zie hoofdstuk 10.1) 

In juni 1995 hebben Eite Homan, Constant Kusters (ex- CP'86), Martijn 
Freling (NVP/CP'86) en Daniel Hermsen (Nederlands Blok) een nieuwe zeer 
extreme neo-nazistische partij opgericht: 

de Fundamentalistische Arbeiders Partij (FAP). 

De FAP moet de legale arm worden van het ANS. De FAP moet de ruimte gaan 
vullen die mogelijk gaat ontstaan nu de NVP/CP'86 onder vuur ligt van 
justitie. In het partijprogramma van de FAP staat onder andere het 
volgende te lezen: 
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"Onze solidariteit is bij de werkende klasse, zij die hun 
kapitaal werkloos op de bank laten staan zijn onze eeuwige 
vijanden. Zij die anderen uitbuiten voor eigen gewin, zullen 
onze hamers en zwaarden zien." 
"Als vaandeldraagers van de nieuwe Revolutie zijn wij bereid 
onze levens te geven voor deze strijd." 

Het ANP meldde op 6 juni '95 dat Kusters en zijn aanhangers, onder ;vie 
ook leden van de verboden Duitse FAP, "de Arabische revolutie onder de 
arbeiders" prediken (zie volgende pagina). De partij moet volgens Kusters 
de meest extreme groepering binnen de CP'86 nieuw onderdak gaan verschaf-
fen. 

Freling was ook betrokken bij een verboden neo-nazi mars in augustus 
'95 in het Duitse plaatsje Schneverdingen. Daar werd gemarcheerd ter 
nagedachtenis van de in 1987 in de Spandau-gevangenis overleden Rudolf 
Hess. Zo'n 250 neo-nazi's doken onverwachts op in Schneverdingen. Op een 
pamflet dat onder Duitse neo-nazi's was verspreid stond het postbusnummer 
van Freling. Ook liepen leden van het ANS mee. AFA heeft deze hele gang 
van zaken nauw gevolgd. Op een bepaald moment heeft AFA zelfs bij brief 
de korpsbeheerders in Nederlandse grensgemeenten gewaarschuwd voor een 
mogelijke Hess-herdenking in hun gemeenten. Het vermoeden bestond dat in 
1995 deze herdenking in Nederland zou gaan plaatsvinden, omdat de Duitse 
justitie streng optreedt tegen neo-nazi's. In ons land is toch nog meer 
mogelijk. 

De komst van de neo-nazi's in Schneverdingen was dan ook een verras-
sing voor iedereen. Freling besloot overigens om niet zelf naar Schnever-
dingen af te reizen. Zijn advokaat raadde hem dat af, omdat er een reeele 
kans bestond dat Freling door de Duitse politie gearresteerd zou worden 
zodra hij de grens zou passeren. 

CP'ers worden ook jaarlijks gesignaleerd in het Belgische Diksmuide 
waar in augustus de IJzerbedevaart plaats vindt. Daar worden tienduizen-
den Vlaamse soldaten herdacht die in de Eerste Wereldoorlog aan de rivier 
de IJzer sneuvelden. De laatste jaren is deze herdenking een treffen 
geworden van honderden neo-nazi's uit Belgie, Duitsland, Engeland en 
Nederland. De NVP/CP'86 is -daar ieder jaar prominent aanwezig met onder 
andere een stand. Dit jaar werden zo'n 200 neo-nazi's uit onder andere 
Nederland, Duitsland en Engeland, in Diksmuide door de Rijkswacht 
gearresteerd en het land uitgezet. 

Ook in Friesland hebben neo-nazi's een gelegenheid gevonden om zich 
jaarlijks te manifesteren, en wet in Warns. Daar wordt op 23 september de 
"Slach by Warns" herdacht, waarbij een Fries boerenlegertje in 1345 een 
invasiemacht van Hollandse ridders onder aanvoering van Graaf Willem de 
vierde versloeg. Uiteraard zijn het met name CP'ers die jaarlijks 
trachten de officiele herdenking te verstoren met hun aanwezigheid: in 
hun visie is de "Slach by Warns" een nationalistische aangelegenheid. In 
1995 is hen dat niet gelukt, omdat Friese anti-fascisten, daarbij 
gesteund door anti-fascisten van buiten de provincie, een vreedzame 
manifestatie organiseerden bij de woning van de nazi Douwe van der Bos. 
Door deze manifestatie durfden de nazi's niet naar Warns, maar verschans-
ten zij zich in de tuin van de woning van Van der Bos. 

Kortom, enkele radikale en gewelddadige CP'ers spelen 
een belangrijke rot binnen neo-nazi kringen in diverse 
Europese landen!! 
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OANP107 
ALG31 EXTREEMRECHTS; ARNHEM-POLITIEK-PARTIJ 

eRechts-extremisten prediken Arabische revolutie van het volk 

Door 	 ANP 

ARNHEM (ANP) - Een revolutie van het volk met als uiteindelijk doel 
een „massacratie" naar het voorbeeld van de Libische leider 
Khadaffi. 

Dat is het doel van de nieuwe loot aan de extreem-rechtse stam 
in Nederland: de Fundamentalistische Arbeiders Partij (FAP), 
geesteskind van Arnhemmer C. Kusters (voormalig CP'86), Nijmegenaar 
D. Hermsen (ex-JOVD) en Groninger E. Homan (leider van het 
Aktiefront Nationaal Socialisten ANS). De FAP wordt donderdag 
statutair opgericht bij een zorgvuldig geheim gehouden notariaat 
„ergens in Nederland". 

Hermsen, die zich in het verleden ten onrechte voordeed als 
doctorandus economie, schreef in anderhalve maand tijd het zeventig 
pagina's dikke partijprogramma Manifesto. Het is een mix geworden 
van fascistische en nationaal-socialistische denkbeelden en de 
radicale ideeen van Khadaffi. 

„We voelen ons zeer verbonden met de Arabische revolutie. We 
hebben contacten met fundamentalisten van de Jihad en de 
Hamas-beweging. Ook de Turkse Grijze Wolven zullen zich bij de FAP 
aansluiten", stelt Hermsen, die volgens zijn zeggen druk bezig is 
met een studie Arabisch. Kusters vult aan dat het leven na de 
revolutie beschreven staat in de Koran. De heren hebben die geheel 
doorgenomen. Binnenkcrt zullen de leiders van de FA? een 
Nederlandse vertaling van Khadaffi's Groene Boekje uitgeven. 

De FAP wil de wereld verdelen in „autarkistische zones van 
cultuur-verwante volkeren". De democratie heeft zijn tijd gehad en 
is totaal mislukt. De toekomst is aan de volksnationale 
massacratie, met den partij, een leider en den voertaal. De 
mondiale economie baseert deze partij op het 
nationaal-socialistische model met een verbod op rente, beperking 
van het privd-bezit en nationalisering van de banken. „Aileen 
miljonairs worden daar slechter van. Iedereen moet werken. Ook de 
koningin moet de handjes maar eens uit de mouwen steken. Aan de 

zegt Kusters. De FAP is tegen de monarchie en wil het 
koninklijk bezit herverdelen onder het volk. 

De oprichters van de FAP denken dat de arbeidende klasse klaar 
is voor de nieuwe revolutie. Kusters, Homan en Hermsen hebben een 
strategie uitgedacht om hun denkbeelden zo breed mogelijk te 
verspreiden: „We gaan marcheren op straat. Mijn politieke soldaten 
zullen al snel meer mensen aantrekken. We zijn niet uit op heibel 
maar als we aangevallen worden zullen wij ons verdedigen", meldt 
Kusters. Tegen hem loopt in Arnhem nog een rechtszaak wegens 
openlijke geweldpleging en vuurwapenbezit. „Daar zit ik helemaal 
niet mee. Als iemand mijn idealen aanvalt, mag ik hem uit naam van 
de beweging toch aftuigen?" 

De „arbeiders" die zich willen aansluiten bij de FAP krijgen 
cursussen om zich de denkbeelden van de „nieuwe 
volksnationalistische leer" eigen te maken. Hermsen: 
„Heropvoeding is een goed wapen". Op die manier denkt het drietal 
een stevig partijkader op te bouwen, dat binnen tien jaar mee kan 
doen aan verkiezingen. Dit kader zal ook contacten onderhouden met 
Khadaffi. Kusters' vriend, secretaris T. Mudde van CP'86 is al eens 
in Libie geweest. Hermsen verwacht in het najaar voor het eerst een 
officieel staatsbezoek bij de Libische leider of te kunnen leggen. 

Het Manifesto van de FAP staat bol van de radicale uitspraken. 
Zo moet genetische correctie bepaalde ziektes in de toekomst 
voorkomen. De partij is absoluut tegen een multi-culturele 



samenleving: alle vreemdelingen moeten remigreren zodat Europa weer 
blank wordt. „Dat wag je toch vinden?" schatert Kusters. Op 
seksueel misbruik  van kinderen staat de doodstraf. 
Gevangenisstraffen dienen uitgezeten to worden in strafkampen. Alle 
mannen tussen 18 en 65 jaar moeten beschikbaar zijn voor een 
defensief volksleger, dat optreedt „als we kapitalistische piraten 
moeten afslachten". 

„Als er in Nederland echte vrijheid van meningsuiting bestond, 
zou ons partijprogram er anders uitgezien hebben", grinnikt 
Kusters verder, „we zijn nu zorgvuldig om artikel 137 
heengezeild." Dit artikel uit het Wetboek van Strafrecht verbiedt 
onder meer discriminatie en belediging van bevolkingsgroepen. 
Volgens Hermsen en Kusters heeft „een jurist" het Manifesto 
doorgevlooid op mogelijke overtredingen van dit artikel. „Justitie 
kan ons niets maken", weten zij zeker. 

De FAP-grondleggers beweren dat zij al meer dan honderd 
aanhangers in binnen- en buitenland hebben, die . allemaal wee zullen 
marcheren door de steden. Zaterdag kcmt de FAP voor het eerst op 
straat. Kusters: „De tijd is rijp. Als de FAP niet serieus genomen 
wordt door de gevestigde politiek zullen we een ondergronds leger 
zoals de IRA vormen. Aanslagen kunnen we dan niet meer voorkomen. 
Mijn militante activisten hebben het juiste fanatisme." 
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HOOFDSTUK 10 
ENKELE NEO-NAZI GROEPERINGEN 

ONDER DE LOEP 

HOOFDSTUK 10.1 
CENTRUMPARTIJ ' 86 

De CP'86 is ontstaan uit dezelfde partij als de CD, namelijk de 
Centrumpartij. Na de splitsing in 1984 ging een aantal mensen door onder 
de naam Centrumpartij, maar in 1986 werd deze partij failliet verklaard, 
na fraude rondom verkiezingen. Direkt daarop richtten dezelfde mensen de 
CP'86 op. In 1993 wijzigde deze partij haar naam statutair in CP'86 / 
Eigen Volk Eerst en probeerde deze naam te laten registreren bij de 
Kiesraad. Deze weigerde die registratie, omdat men van mening was dat de 
leus "Eigen yolk eerst" strijdig was met het gelijkheidsbeginsel zoals 
dat is verwoord in artikel 1 van de Grondwet. De partij is intern deze 
naam wel blijven gebruiken. De ideologie van de partij is te omschrijven 
als "volksnationalistisch". 

De partij telt naar schatting rond de 350 a 400 leden, waarvan een 
groot deel aktief is binnen de partij, maar ook als extreem-rechts 
aktivist buiten de partij. In de afgelopen jaren zijn enkele tientallen 
leden en sympathisanten van de partij opgepakt wegens het vernielen van 
begraafplaatsen, het kladden van leuzen,_brandstichting, enzovoorts. De 
grootste vangst was die van het zogenaamde Nijmeegs Bevrijdings Front. 
Deze groep, van vijf aanhangers van de CP'86, pleegde in de zomer van 
1993 minstens 42 misdrijven, waaronder zestien brandstichtingen, veelal 
gericht tegen allochtonen. 

KONTAKTEN IN HET BUITENLAND 

De partij heeft goede kontakten in het buitenland. Eerder in dit 
boekwerkje werden_al vermeld de Ku Klux Klan in de Verenigde Staten, 
Voorpost in Belgie en Khadaffi. Verder zijn er ook nog kontakten met de 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in Duitsland, waarvan de 
leider - Gunther Deckert - twee jaar gevangenisstraf heeft gekregen 
wegens het ontkennen van de holocaust (21 april '95). In een interview 
met een journalist van De Groene Amsterdammer op 17 mei '95 zei Ruiten-
berg geinspireerd te zijn door de NPD, die de oprichting van een Vierde 
Rijk ambieert. Het partijprogramma van de NPD is gebaseerd op het 
programma van Hitlers NSDAP. 
Partijsekretaris Tim Mudde sprak in 1994 op de "Derde Conferentie over 
het denken van de politieke filosoof M. Khadaffi / Groene Boekje". 
Deze conferentie vond plaats van 30 oktober tot en met 3 november in een 
klein plaatsje vlak bij het Libische Tripoli. Het onderwerp van deze 
conferentie was. "demokratie en mensenrechten". Mudde hield daar een 
lezing die grotendeels ging over het gezin als hoeksteen van de samenle-
ving (noot: tijdens de Algemene Beschouwingen in de Zwolse Gemeenteraad 
op 13 november '95 sprak Ruitenberg ook hierover). In zijn lezing 
omschreef hij de CP'86 als het "gematigde deel van een in tweeen ge-
splitste partij die zich politiek in het midden opstelde". 
Verder voegde hij er nog aan toe, dat het Groene Boekje van Khadaffi in 
grote lijnen overeen kwam met het partijprogramma van de CP'86. 
De CP'86 onderhoudt verder nauwe banden met de Parti Nationaliste 
Francais et Europeen (PNFE) en Nouvelle Resistance uit Frankrijk en de 
British National Party. 

Het gerechtshof sprak op 17 mei 1993 vier leden van de CP'86 vrij van 
discriminatie. De vier hadden op 25 november 1989 in Drachten pamfletten 
van de CP'86 verspreid. 
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De cassatie die het Openbaar Ministerie tegen dit vonnis instelde was te 
laat, met als gevolg dat het bij vrijspraak bleef. 
Een van deze vier CP'ers, Wim Beaux, werd op 31 maart 1993 wel veroor-
deeld voor het bezit van 77.000 racistische pamfletten, die hij in 1991 
het land probeerde binnen te brengen. Van het feit dat hij 189 boekjes 
bij zich had met de titel "Het Zundelproces: de holocaustleugen achter-
haald" werd hij vrijgesproken. Hij had beweerd dat die boekjes "per 
ongeluk" tussen de folders waren gekomen. In hoger beroep kreeg Beaux 
drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf en duizend gulden boete. Hij 
is in cassatie gegaan. 

1995 - CP'86 EN BESTUUR VEROORDEELD WEGENS RACISME / VERBOD ??? 

Op 14 september 1993 vielen de politie en het Openbaar Ministerie bij 
de vijf leden van het partijpresidium binnen en hielden daar een huiszoe-
king. Dit gebeurde in verband met een gerechtelijk vooronderzoek dat werd 
ingesteld tegen de partij, de Stichting tot Steun aan en Toezicht op de 
CP'86 en de vijf bestuursleden Wim Wijngaarden, Wim Beaux, Tim Mudde, 
Stewart Mordaunt en Theo Termijn. Daarnaast werd er op twee plaatsen in 
Duitsland huiszoeking verricht, bij de drukkerij van de NPD, waar ook de 
CP'86 haar propaganda laat drukken en bij de drukker thuis. De inval bij 
Termijn kwam te laat: hij was kort ervoor verhuisd. Hi ging samenwonen 
met een Filippijnse (!) vrouw. Het bestuur van de CP'86 heeft hem 
hiervoor uit zijn bestuursfunkties en uit de partij gezet. Het gerechte-
lijk vooronderzoek tegen de partij vorderde traag, maar in maart en 
april 1995 moesten de zes bestuursleden van de partij (Wijngaarden, 
Ruitenberg, Beaux, Mudde, Blote en Mordaunt) en de partij (vereniging) 
zelf en de stichting voor de Amsterdamse rechter verschijnen om zich te 
verantwoorden voor het verspreiden van discriminerende geschriften en het 
deelnemen aan een misdadige organisatie en discriminerende aktiviteiten 
(= artikel 140 Wetboek van Strafrecht). Op 19 april '95 veroordeelde de 
rechtbank te Amsterdam de vijf kopstukken van de partij tot een maand 
voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van vijfduizend gulden 
waarvan de helft voorwaarde'lijk. De vereniging Centrumpartij '86 werd 
veroordeeld tot een geldboete van tienduizend gulden. Er werd meteen 
hoger beroep aangetekend. (zie volgende 9 pagina's: gedeelten uit de 
dagvaarding - natuurlijke persoon) 

De veroordeling leidt niet automatisch tot een verbod van de partij. 
Pas als de veroordeling door de Hoge Raad is bevestigd, kan verbodenver-
klaring en ontbinding aan de orde komen. Op 27 november '95 diende de 
hoger beroep-zaak. 
Procureur-genereel Korvinus eiste dezelfde straf als de officier van 
justitie voor de rechtbank in Amsterdam had gevraagd. Alle telastegelegde 
feiten hebben, aldus Ruitenberg tijdens de hoger beroep-behandeling, 
plaatsgevonden in de periode voordat hij partijvoorzitter werd in '93. 
Hij is van oordeel dat hij geen verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen 
gedrukt en verspreid is voor zijn aantreden als voorzitter. En dat, 
terwijl al dat materiaal ook na zijn infunktietreden als voorzitter is 
verspreid! Verder stelt het voltallige bestuur niet te discrimineren en 
niet racistisch te zijn, doch het Nederlandse volk te willen waarschu-
wen  '22 

Kortom, een typische Ruitenberg-houding en -reaktie: het naar buiten 
toe ontkennen van zijn eigen partij-ideologie en geen verantwoordelijk-
heid willen dragen als voorzitter en hiermee trachten het ware nazisti-
sche gedachtengoed binnen zijn groepering te verhullen!! (De uitspraak 
vond medio december '95 plaats.) 

Het uiteindelijke vonnis, na de (waarschijnlijke) cassatiebehandeling, 
zal de verbodsdiskussie weer aktualiseren: wel of geen verbod van de 
NVP/CP'86?? 
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1 

1) 

hij in of omstreeks het tijdvak van 1 februari 1992 tot en met 
31 december 1994 te Amsterdam en/of te Den Haag en/of te 
Bergenthem en/of te Kloosterhaar en/of te Sassenheim en/of 
(elders) in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie 
die werd gevormd door hem, verdachte en/of (een) ander(en) 
( te weten onder meer 

en/of een of meer anderen), 

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, 
te weten: 

le: 

het zich in het openbaar, mondeling en/of bij geschrift en/of 
afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een of meer 
groep(en) mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of 
levensovertuiging (artikel 137c Wetboek van Strafrecht) 

en/of 

2e. 

het in het openbaar, mondeling en/of bij geschrift en/of 
afbeelding, aanzetten tot haat tegen of discriminatie (in de 
zin van artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) van 
mensen en/of gewelddadig optreden tegen persoon en/of goed van 
mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of hun levens-
overtuiging (artikel 137d Wetboek van Strafrecht) 

en/of 

3e: 

het, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving uitla-
tingen openbaar maken, die naar genoemde organisatie 
( die werd gevormd door onder meer verdachte 

en/of een of meer anderen en/of hij, verdachte, en/of zijn 
mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden, 
voor een groep mensen en/of gewelddadig optreden tegen persoon 
en/of goed van mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst 
en/of hun levensovertuiging beledigend is/zijn en/of aan-
zet(ten) tot haat tegen en/of discriminatie (als bedoeld in 
artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) van mensen 
wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of hun levensovertui-
ging (artikel 137 e lid 1 ten le Wetboek van Strafrecht) 

en/of 
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4e. 

het, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, voor-
werpen waarin naar genoemde organisatie ( die onder meer werd 
gevormd door verdachte en/of 

en/of een of meer anderen) en/of hij, verdachte, en/of zijn 
mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden, 
uitlatingen, die voor een groep mensen wegens hun ras en/of 
hun godsdienst en/of hun levensovertuiging beledigend is/zijn 
en/of aanzetten tot haat tegen of discriminatie (als bedoeld 
in artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) van 
mensen en/of gewelddadig optreden tegen persoon en/of goed 
van mensen wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of hun 
levensovertuiging zijn/waren vervat, aan een of meer personen, 
anders dan op diens/hun verzoek, doen toekomen en/of versprei-
den en/of ter openbaarmaking van die uitlatingen en/of ver-
spreiding in voorraad hebben (artikel 137 e lid 1 ten 2e Wet-
boek van Strafrecht), 

en/of 

de opzettelijke uitlokking van en/of medeplichtigheid aan de 
hierboven omschreven misdrijven, welke deelneming bestond uit 
het ontwikkelen van plannen om voornoemde misdrijven te plegen 
en/of uit het bijeenbrengen van de benodigde middelen om 
voornoemde misdrijven te plegen en/of uit het (mede)plegen 
voornoemde misdrijven en/of uit het geven van aanwijzingen 
en/of inlichtingen met betrekking tot de uitvoering van voor-
noemde misdrijven en/of uit het verrichten van hand-en span-
diensten met betrekking tot de te plegen misdrijven, 
terwijl hij, verdachte, in genoemde periode bestuurder van die 
organisatie was; 
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2) 

dat de vereniging Centrum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" en/of 
de Stichting tot steun aan en toezicht op de vereniging Cen-
trum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" in of omstreeks het tijdvak 
van 1 februari 1992 tot en met 31 december 1994 op hieronder 
te noemen tijdstippen, te Amsterdam en/of te Den Haag en/of te 
Bergenthem en/of te Kloosterhaar en/of te Sassenheim en/of op 
hieronder te noemen plaatsen, althans in Nederland, tezamen 
en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, 
(telkens) zich in het openbaar bij onder het publiek versprei-
de folders en/of posters en/of pamfietten en/of affiches en/of 
stickers, althans dergelijke geschriften, 
( zoals weergegeven in de aan deze telastelegging gehechte 
zaken met de nummers: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, en omschreven in pagina 6 t/m 
10 van deze telastelegging), 

--in elk geval bij geschrift, opzettelijk beledigend heeft/heb-
ben uitgelaten over een of meer groepen mensen, te weten 
ethnische vreemdelingen, althans allochtonen, wegens hun ras 
en/of hun godsdienst en/of levensovertuiging (artikel 137 c 
Wetboek van Strafrecht), 

terwijl hij verdachte, tezamen en in vereniging met (een) an-
der(en) althans alleen tot het plegen van voornoemde feiten 
(telkens) opdracht heeft/hebben gegeven en/of (telkens) feite-
lijke leiding heeft/hebben gegeven aan voornoemde verboden 
gedragingen; 

5a 



6 

op of omstreeks 10 maart 1992 te, Amsterdam op 
de Harmoniehof en/of op de Hobbemakade, althans 
op de openbare weg,en/of 
op of omstreeks 4 september 1993 te Amsterdam, 
de Willemsparkweg, althans op de openbare weg, 
( huis aan huis verspreid), 

folders, onder meer inhoudend: 

Eigen Volk eerst, 
De totale leegverkoop van 
- onze culturele waarden; 
- onze beschaving; 
- onze tradities; 
- onze veiligheid; 
- onze sociale rechtvaardigheid; 
- ons nationaal bewustzijn; 
- de toekomst voor onze kinderen, 
is een enorm succes geworden 

Nu hebben we alleen nog geimporteerde opruimings-
goederen in de aanbieding zoals 
- een multiraciale hutspot; 
- honderdduizenden overbodige legale en illegale 
vreemdelingen; 

- tienduizenden asielbedriegers; 
- een onbeheersbare criminaliteit; 
- vrij verkrijgbare hard-en softdrugs 
en nog veel meer onwelkom ongeregeld. 

(1) op of omstreeks 24 en/of 25 februari 1992 
en/of (2) op of omstreeks 9 en/of 22 maart 1992 
te Amsterdam, onder meer in de Cornelis van der 
Lindenstraat, Harmoniehof, Van Breestraat, Johan-
nes Vermeerstraat en/of op het Museumplein, en/of 
in de Gerard Terborchstraat, J.Boter en Brood-
straat, en/of op het Hildo Kropplein en of in de 
J.L.van Epenstraat, Zeeburgerkade, Dick Greiner-
straat, Van Speylerstraat, J.M.van der Meylaan, 
Insulindeweg, Walenkampstraat,en/of (3,4) op of 
omstreeks 21 maart 1992, althans in of omstreeks 
de maand maart 1992 te Amsterdam, onder meer in 
de le Weteringdwarsstraat, Keizersgracht, Vij-
zelgracht en/of op het Museumplein en/of (zaak 3) 
te Amsterdam in de Kerkstraat, althans op de 
openbare wege (huis aan huis verspreid), 

folders, onder meer inhoudend: 

(m.b.t.1 en 2) 

Eigen Volk eerst, 
De totale leegverkoop van 
- onze culturele waarden; 
- onze beschaving; 
- onze tradities; 
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Zaak 1: 

Zaak 19: 

Zaak 2: 



Zaak 3: 

Zaak 5: 

- onze veiligheid; 
- onze sociale rechtvaar 
- ons nationaal bewustzijn; 
- de toekomst voor onze kinderen, 
is een enorm succes geworden 

Nu hebben we alleen nog geimporteerde opruimings-
goederen in de aanbieding zoals 
- een multiraciale hutspot; 
- honderdduizenden overbodige legale en illegale 
vreemdelingen; 

- tienduizenden asielbedriegers; 
- een onbeheersbare criminaliteit; 
- vrij verkrijgbare hard-en softdrugs 
en nog veel meer onwelkom ongeregeld. 

en/of (m.b.t.3 uit zaak 2 en m.b.t. zaak 3) 

folders met de tekst Anti-Nederlander-Dag welke 
tekst geplaatst boven een tekening van een demon-
stratie waaraan onder meer duidelijk herkenbaar 
deelnemen personen met een karikaturaal weer-
gegeven Negroide en/of Joods en/of Arabisch 
uiterlijk,( dit terwijl 21 maart 1992 de dag van 
de demonstratie tegen racisme en vreemdelingen-
haat was) 
en verder onder meer inhoudend: 

De opvang, verzorging en huisvesting van jaar-
lijks meer dan 20.000 SCHIJN-asielzoekers de 
schatkist tussen de 10 en 15 miljard gulden per 
jaar kost, 	 daarom is het onrechtvaardig en 
onaanvaardbaar om de burger voor dit wanbeleid te 
laten opdraaien en/of eigen geld voor eigen volk; 

en/of (m.b.t.4 uit zaak 2) 
folders onder meer inhoudend: 
Ons eigen volk eerst, Nederland is ons vaderland 
en/of daar moet iedere vreemdeling van afblijven 
en/of daar horen drugsmisdaad en asielbedrog niet 
_thuis en/of Nederland is voor de Nederlanders, 

in of omstreeks de periode van 6 - 12 april 1992 
te Amsterdam (Osdorp) folders, (huis aan huis 
verspreid), onder meer inhoudend: 
Nederland is ons vaderland en/of daar moet iedere 
vreemdeling van afblijven en/of daar horen 
drugsmisdaad en asielbedrog niet thuis en/of Ne-
derland is voor de Nederlanders, 
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5) 

dat de vereniging Centrum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" en/of 
de Stichting tot steun aan en toezicht op de vereniging Cen-
trum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" op of omstreeks 24 april 
1994, althans in de maand april 1994 te Hilversum en/of te 
Amsterdam, en/of te Lopik en/of elders in Nederland, althans 
in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een 
ander, althans alleen, in het openbaar mondeling en/of bij 
afbeelding en/of bij geschrift, te weten bij een in haar 
opdracht en/of ten behoeve van die Vereniging en/of die Stich-
ting gemaakt televisieprogramma, welk programma in het kader 
van de zendtijd voor politieke partijen via het publieke 
omroepbestel (te weten via de televisiezender Hilversum 2) is 
uitgezonden, 

(van welk programma de inhoud in deze telastelegging is weer-
gegeven onder zaak 25 en tevens in de vorm van een videoband 
aan deze telastelegging is gehecht,) 

heeft/hebben aangezet tot haat tegen en/of discriminatie (in 
de zin van artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) 
van mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans alloch-
tonen, en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van 
mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans allochtonen, 
wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, 
terwijl hij verdachte, tezamen en in vereniging met (een) 
ander(en) althans alleen tot het plegen van voornoemde feiten 
(telkens) opdracht heeft/hebben gegeven en/of (telkens) feite-
lijke leiding heeft/hebben gegeven aan voornoemde verboden 
gedragingen; 

en/of 

dat de vereniging Centrum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" en/of 
de Stichting tot steun aan en toezicht op de vereniging Cen-
trum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" op of omstreeks 24 april 
1994 althans in de maand april 1994 te Hilversum en/of te 
Amsterdam, en/of te Lopik en/of elders in Nederland, althans 
in Nederland, tezamen en in verenigen met anderen of een 
ander, althans alleen, (telkens) anders dan ten behoeve van 
zakelijke berichtgeving in de vorm van een in haar opdracht 
en/of ten behoeve van die Vereniging en/of die Stichtng ge-
maakt televisieprogramma, welk programma in het kader van de 
zendtijd voor politieke partijen via het publieke omroepbestel 
(te weten via de televisiezender Hilversum 2) is uitgezonden, 

(van welk programma de inhoud in deze telastelegging is weer-
gegeven onder zaak 25 en tevens in de vorm van een videoband 
aan deze telastelegging is gehecht,) 

uitlatingen openbaar heeft/hebben gemaakt, die naar zij en/of 
haar mededader(s) wist(en) of redelijkerwijze moest(en) ver-
moeden voor een of meer groep(en) mensen, te weten ethnische 
vreemdelingen, althans allochtonen, wegens hun ras en/of hun 

61 



- 12 - 

godsdienst en/of hun levensovertuiging beledigend zijn/waren 
en/of die aanzetten tot haat tegen of discriminatie (in de zin 
van artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) van 
mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans alloch-
tonen, en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van 
mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans allochtonen 
wegens hun ras en/of godsdienst en/of levensovertuiging, 

terwijl hij verdachte, tezamen en in vereniging met (een) 
ander(en) althans alleen tot het plegen van voornoemde feiten 
(telkens) opdracht heeft/hebben gegeven en/of (telkens) feite-
lijke leiding heeft/hebben gegeven aan voornoemde verboden 
gedragingen; 

Zaak 25: 

"hoeveel komen er dit jaar, 60.000, 70.000, 100.000, mis-
schien?" en/of 
"en het zijn niet alleen asielzoekers die naar Nederland 
komen" en/of 
"en er is ook nog de gezinshereniging en niet te vergeten de 
illegalen" en/of 
"allemaal moeten ze een uitkering, Werk en een woning" en/of 
"ze worden voorgetrokken bij van alles en nog wat" en/of 
"stop de discriminatie van Nederlanders" en/of 
"begin onmiddellijk met het terugkeerbeleid", 

welke uitlatingen in de vorm van gesproken commentaar werden 
gedaan tegen de achtergrond van gefilmde straatbeelden van 
plaatsen in Nederland,terwijl op die beelden voornamelijk 
allochtonen te zien waren, en/of gefilmde beelden van arrive-
rende vliegtuigen en treinen en/of beelden van reizende al-
lochtone personen, 
terwijl die uitlatingen werden gecombineerd met koppen uit 
Nederlandse kranten, onder meer inhoudend: 

"Turken melden zich massaal voor legale status" en/of 
"WAO wordt snel lagere uitkering" en/of 
"Helft mensen in bijstand zal nooit meer aan baan komen" 
en/of 
"Verhoog de belastingen voor asiel-opvang" en/of 
"Tienduizenden asielzoekers krijgen met voorrang woning" 
en/of 
"vluchteling krijgt elk medicijn gratis" en/of 
"asielzoeker mag gratis met de trein" en/of 
"meerderheid acht migrant economisch van geen nut" en/of 
"ruim helft van scholieren wil minder buitenlanders in Ne-
derland" en/of 
"in Europa geen smeltkroes", 

terwijl het geheel van beelden en uitspraken werd geplaatst in 
de context van en/of in elk geval werd afgesloten met de 
zinspreuk "Eigen volk eerst", gevolgd door de navolgende 
telefoonnummers: 

( 
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010 4321119 
020 6105292 
070 3652470 
038 541023 

6) 

dat de vereniging Centrum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" en/of 
de Stichting tot steun aan en toezicht op de vereniging Cen-
trum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" in of omstreeks de maand-
(en) april en/of mei 1994, te Hilversum en/of te Amsterdam, 
en/of te Lopik en/of elders in Nederland, althans in Neder-
land, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, al-
thans alleen, in het openbaar mondeling en/of bij afbeelding 
en/of bij geschrift, te weten bij een in haar opdracht en/of 
ten behoeve van die Vereniging en/of die Stichting gemaakt 
televisieprogramma, welk programma in het kader van de zend-
tijd voor politieke partijen via het publieke omroepbestel (te 
weten via de televisiezender Hilversum 2) is uitgezonden, 

(van welk programma de inhoud in deze telastelegging is weer-
gegeven onder zaak 26 en tevens in de vorm van een videoband 
aan deze telastelegging is gehecht,) 

heeft/hebben aangezet tot haat tegen en/of discriminatie (in 
de zin van artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) 
van mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans alloch-
tonen, en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van 
mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans allochtonen, 
wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of levensovertuiging, 
terwijl hij verdachte, tezamen en in vereniging met (een) 
ander(en) althans alleen tot het plegen van voornoemde feiten 
(telkens) opdracht heeft/hebben gegeven en/of (telkens) feite-
lijke leiding heeft/hebben gegeven aan voornoemde verboden 
gedragingen; 

en/of 

dat de vereniging Centrum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" en/of 
de Stichting tot steun aan en toezicht op de vereniging Cen-
trum Partij '86 "Eigen Volk Eerst" in of omstreeks de maand-
(en) april en/of mei 1994 te Hilversum en/of te Amsterdam, 
en/of te Lopik en/of elders in Nederland, althans in Neder-
land, tezamen en in verenigen met anderen of een ander, al-
thans alleen, (telkens) anders dan ten behoeve van zakelijke 
berichtgeving in de vorm van een in haar opdracht en/of ten 
behoeve van die Vereniging en/of die Stichtng gemaakt televi-
sieprogramma, welk programma in het kader van de zendtijd voor 
politieke partijen via het publieke omroepbestel (te weten via 
de televisiezender Hilversum 2) is uitgezonden, 

(van welk programma de inhoud in deze telastelegging is weer-
gegeven onder zaak 26 en tevens in de vorm van een videoband 
aan deze telastelegging is gehecht,) 
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uitlatingen openbaar heeft/hebben gemaakt die naar zij en/of 
haar mededader(s) wist(en) of redelijkerwijze moest(en) ver-
moeden voor een of meer groep(en) mensen, te weten ethnische 
vreemdelingen, althans allochtonen, wegens hun ras en/of hun 
godsdienst en/of hun levensovertuiging beledigend zijn/waren 
en/of die aanzetten tot haat tegen of discriminatie (in de zin 
van artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht) van 
mensen, te weten ethnische vreemdelingen, althans allochtonen 
en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, 
te weten ethnische vreemdelingen, althans allochtonen, wegens 
hun ras en/of hun godsdienst en/of levensovertuiging, 
terwijl hij verdachte, tezamen en in vereniging met (een) 
ander(en) althans alleen tot het plegen van voornoemde feiten 
(telkens) opdracht heeft/hebben gegeven en/of (telkens) feite-
lijke leiding heeft/hebben gegeven aan voornoemde verboden 
gedragingen; 

Zaak 26: 

de inleidende vraagstelling: 
"Duitse toestanden. 
Straks ook in Nederland?" 

gevolgd door beelden inhoudende: (chronologisch weergegeven) 
- allochtone gezinnen, bestaande uit mannen, vrouwen en kin-

deren, op een grasveld in de buurt van een flatgebouw; 

- allochtone mannen en vrouwen, slapend, althans bivakerend 
onder balkons van die zelfde flats; 

- confrontatie tussen (Duitse) oproerpolitie en een groep 
mensen waarvan enkele de Hitlergroet brengen; 

- treurig kijkende allochtonen (waarschijnlijk in een Moskee) 

- groepjes skinhead-achtige jongeren die zich op een perron 
verzamelen; nadruk op zwaar zwart schoeisel; 

- een kamer met daarin een tafel met wapens, waaronder: wapen 
stokken, vuistvuurwapens, messen, dolken, wurgstokken e.d.; 

- confrontaties tussen groepen jongeren en Duitse oproerpoli-
tie; 

- brandstichting en vernieling van Duitse asielcentra alsmede 
van gebouwen waarin veel allochtonen wonen; 

- uiterst gewelddadige confrontatie tussen de Duitse politie 
en groepen jongeren in Solingen; 

- brandende flats in Solingen met daarvoor dansende jongeren; 

- een Turkse immam bijeen uitvaartplechtigheid; drie kisten 
gedekt met Turkse vlag gedragen in grote menigte; 
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Menig persoon, "deskundige" en organisatie zal dan zijn/haar visie gereed 
hebben over deze materie. Ook AFA zal dan een standpunt hebben ingenomen. 
Eind '95 waren de meningen binnen AFA nog verdeeld, maar uiteindelijk zal 
ook AFA een goed onderbouwde en beargumenteerde mening hebben over de 
vraag of de NVP/CP'86 moet worden verboden. Mocht de groepering worden 
verboden, dan dienen daaraan wel een aantal voorwaarden te worden 
verbonden. Zo zou een voorwaarde kunnen zijn dat de bestuursleden van de 
NVP/CP'86 na een verbod, geen nieuwe extreem-rechtse partij mogen 
oprichten. Dat ligt namelijk voor de hand: na een verbod van de NVP/CP'86 
verder gaan onder de naam NVP!! 
Kortom, de verbodsdiskussie zal tezijnertijd uitgebreid worden gevoerd 
binnen vele organisaties en in de media. 

AGEREN TEGEN LINKS 

Een van de speerpunten van de CP'86 in de afgelopen jaren, was het 
ageren tegen "linkse" tegenstanders. 
Een aantal keren hebben leden van de CP'86 geprobeerd anti-racistische 
demonstraties of multi-kulturele festivals te verstoren. 

In Delft verzamelde de CP'86 zich op 20 februari 1993 om een tweetal 
anti-racistische manifestaties te verstoren. De politie was vantevoren op 
de hoogte gebracht van deze aktie en kontroleerde de groep. In Delft werd 
een arrestatie verricht wegens het bezit van een traangasgranaat, in Den 
Haag werden nog eens achttien mensen gearresteerd wegens wapenbezit, het 
brengen van de Hitlergroet, het dragen van armbanden met hakenkuizen. 

Op 23 oktober 1993 pakte de Rotterdamse politie negentien partijleden 
op wegens het brengen van de Hitlergroet, het roepen van racistische 
leuzen en het verspreiden van CP'86-propagandamateriaal. Die dag was er 
in Rotterdam een manifestatie van Jongeren Tegen Racisme. 

Een nieuwe impuls voor de kampagne van de CP'86 tegen anti-fascistische 
groepen was de ontvreemding op 7 november 1993 van de administratie van 
de Kring Arnhem van de CP'86 uit het huis van de Kring-sekretaris 
Constant Kusters. De CP'86 stelde direkt anti-fascistische groepen 
verantwoordelijk voor deze inbraak, omdat zij "met het oog op de naderen-
de verkiezingen, nationalistische partijen als de CP'86 op meerdere 
manieren zullen bestrijden. Het 'ontregelen' van de partij-organisatie 
zou zo'n manier kunnen zijn." Kopieen van die administratie zijn later 
wel opgedoken bij anti-fascistische groepen. Een tijd later werd ook 
ingebroken bij een CP'86-aktivist in Leeuwarden, Guido ten Broeke. 
Vanwege het feit dat na deze inbraak een aantal gegevens over zijn 
priveleven op straat kwamen te liggen (o.a. over druggebruik en geweld-
pleging) trok Ten Broeke zich begin '94 terug als kandidaat voor de CP'86 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

DE NATIONALISTISCHE VEILIGHEIDSDIENST 

Op 15 december 1993 maakte de CP'86 bekend dat zij over zou gaan tot 
de oprichting van een "Nationalistische Veiligheidsdienst" (NVD). Deze 
dienst zou belast gaan worden met het "beveiligen van vergaderingen, 
manifestaties, bijeenkomsten en overige activiteiten (   ) het beveili-
gen van belangrijke personen en de eigendommen van nationalisten in 
Nederland. Een aantal veiligheidsfunctionarissen zal mogelijk worden 
belast met de opsporing van links-extremistische kriminelen. De speciale 
aandacht zal uitgaan naar leden en sympathisanten van zogenaamde anti-
fascistische groeperingen, waarvan vast staat dat deze opereren in de 
marge van de legaliteit.", aldus het ledenblad (toen nog geheten "Cen-
trumnieuws") van de CP'86 (zie volgende pagina). 
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Ian Stuart word bekend doordat hij 1. I 7 de punk)rockband 
Skrewdriver oprichtte. Als eerste bend zij uit voor hun 
nationalistische gedachten. Toen de band, near eanleiding van 
hevige ressenrellen in Brixton, de single White Power ult.- 
bracht, waren ze op slag beroemd. Ian Stuart was niet alleen 
eon man van woorden, wear seer salter eon man van daden. Jaren-
lang was hij organisator van de afdeling Central London van 
het National Front, hij richtte het bled en de gelijknamige 
organisatie Blood and Honour op en steunde partisan els Natio-
nal Front, British Movement en later de British National Par- 
ty. 
Donaldson was eon van de eersten die begreep dat musiek en de 
cultuur van de skinheads d6 manier was om jongeren voor natio-
nalistische politiek to intereeseren. Dankzij hem ontstond er 
in Europa, Amerika, Australi8 en Zuld-Amerika eon grote groep 
van patriottische jongeren. !elf song Stuart in Skrewdriver, 
de country 6 western-band Klansmen, de hard-rockband White 
Diamond alsmede soloprojecten, 
Voor velen was Ian Stuart en de muziekcultuur die hij organi-
seerde, de inspiratiebron om etch in nationalistische politiek 
to verdlepen en actief to worden. Zo is zijn muziek eon testa-
ment voor nationalisten over de hale wereld. 
Ian Stuart, see you in Valhalla. 

Derek Meppelink 

DRIE KLEUREN ZELFKLEVER 

Cemirumparlij '86 
VailK (EktIniao c°  

Postbus 962, 2501 CZ Den Haag, Telefoon 070-3652471 

=CLAM i ROOD - WIT - SLAM , TICKST t !WART 

Bestelnummer 019 	(afgebeeld op ware grootte) 

5 5TUKS VOOR f 3,-
10 STOKE VOOR f 5, - 

Voor besteladres en bestelbon xis pagina 16  

OPRICHL( 1H DE HATIOHALISTISCHE VEILIGHEIDSDIEHST 

Sinds het ontetaan van de •centrumetroming' zijn er diverse 
problemen geweest in de veiligheidesfeer. Onze laden atonden 
bloot eon bedreigingen, intimidaties, broodroof, peeterijen en 
erger. Zogenaamde anti-fascistische elementen trachtten voort-
durend om de uitbouw en groei van onze partij to frustreren. 
Zen eantal melon kwam het tot spreakmakende confrontaties 
tussen 'netionalisten' en (s)linkee aktiemafia. Anti-fescisten 
kunnen g66n scrupules an gaen niets ontziend to work bij het 
verstoren van bijvoorbeeld bijeenkometen. De extreem-linkee 
"holden -  richtten zich bij hun terreurdaden vooral op 'weke" 
doelen, vrouwen, kinderen en ouderen. De gebeurtenis in Den 
Haag wear op 19 juni ji. het partijcongree van de Centrumper-
tij '86 pleatsvond, is daerven eon good voorbeeld. 
Na afloop van de vergadering werden partijleden, ondanks de 
massaal eanwezige politie, door links. demonstrerende 'etuden-
ten' met lijfellik geweld bedreigd. De aandacht van de rel-
schoppers ging vooral uit near onze vrouwelijke laden. Toezeg-
gingen van de politic, die *en veilige aftocht van onze laden 
hadden gegarandeerd, werden niet (volledig) nagekomen. 

Al @Inds het bestaan van de "centrumstroming', begin 80-er 
Jaren, word er gesproken over de oprichting van eon soort 
ordedienst om bij calamiteiten de veiligheid van de laden to 
kunnen waerborgen. Dit ides word echter door de respectieve-
lijke partijleidingen voortdurend afgeremd uit vrees dot onze 
tegenstanders dit publicitair zouden uitbuiten. Doze vrees is 
echter ongegrond, midst ook de traditlonele politieke partij-
en, smile D66 en de PvdA bij hun vergaderingen regelmetig 
gebruik waken van eon ordedienst. Ook organisaties ale de Bond 
van Wapenbroeders en het Oud-Strijders Legioen (OSL) beschik-
ken over eon *igen intern veiligheidsappereat. 

' Voor de weigerachtige houding van de vroegere partijleidingen 
is eon hoge prijs betaald. Zen eantal door 'links' verstoorde 
vergederingen zijn het rechtstraekse gevolg van eon gebrek 
aen weerbaarheid van 'rechts'. to had de verstoorde partijont-
mooting tussen CP en CD in 1986, waerbij ongeveer 150 linkee 
eutonomen erin slaagden om de vergaderruimte to Kedichem in 
brand to steken, voorkomen kunnen worden els •rechts' dear eon 
behoorlijk functionerende ordedienst had gehad. 
Van politiebescherming was in die periods helemaal geen spre-
ke. ken de basis van het politie-apparaat bestaat veel begrip 
voor onze opvattingen, wear heleas beetaat de !aiding van de 
politie uit functionarissen net eon vaak 'rode' echtergrond. 
Dit komt voort uit politicks benoemingen in de 70-er en 80-er 
jaren. Dit verklaart het felt dot de politic, het some laat 
afweten. Van eon neutrale opstelling van de politie is vaak at 
g66n sprake, laat staan dat doze het recht op vrijheid van 
vergaderen garandeert. 
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Nu aan de neutraliteit van de politi 	getwijfeld wordt en 
bovendien de repressie vanuit anti-fascistische hook blijft 
toenemen, is de tijd aangebroken dot wij genoodzaakt zijn, 
vanwege de hoogste prioriteit die wij eon de veiligheid van 
onze laden toekennen, om een veiligheidsdienst op to richten. 
De publieke aankondiging van 20 anti-fescistische groepen dot 
zij, met het oog op de naderende verkiezingen, een campagne 
tegen 'extreem-rechts' zijn gestart, waarbij het gebruik van 
geweld niet zal worden geechuwd, heeft bij daze beslissing de 
doorslag gegeven. Wij kunnen niet toesteen dot er tijdens onze 
bijeenkomsten mogelijka levensbedreigende situaties ontstaan. 
Ook met betrekking tot de illegal. linkse activiteiten, zoale 
de inbreak in het secreteriaat van de kring Arnhem, zijn wij 
genoodzeakt om het interns beleid op het voorkomen van derge-
lijke situation of to stamen. 
De Stichting 'Netionalistische Veiligheidsdienst* zal volledig 
conform de Nederland.' wetgeving inzake veiligheidsbedrijven 
opereren. Het initiatief sal binnen het ream van de mogelijk-
heden van de Net op de Neerkotpsen worden uitgevoerd. De voor 
particuliere beveiligingsbedrijven geldende regelgeving sal 
ook in acht worden genomen. Weer nodig eel worden samengewerkt 
met de reguliere politionele en justiti6le autoriteiten. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
voor het vervullen van de diverse functies zoekt de Stichting 
Nationalistische Vailigheidedienetgeestdriftige an gemoti- 
veerde jonge mensen, die bereid zijn om een opleiding ale 
veiligheidsfunctionaris to volgen. Onze gedachte goat ult near 
vrijwilligers die bereid zijn om een eantal dagen van hun 
vrije tijd eon de goede teak to offeren. 

BUMMER/ TAAKOMSCHRIOVINGt 

• De veiligheidsfunctionaris sal weer nodig, worden ingezet 
voor het beveiligen van vergaderingen, manifestaties, bij 
eankomsten en eventuele overige activiteiten in Nederland. 

• De veiligheidsfunctionaris tel wear nodig worden ingezet 
voor het beveiligen van belangrijke personen en de eigen-
dommen van 'netionalisten* in Nederland. 

• Ken aental velligheidsfunctionarissen sal mogelijk warden 
belast met de opsporing van links-extremistische crimine-
len. De specials aandacht sal uitgaan near laden en sympa-
thisanten van sogenaamde anti-fascietische groeperingen, 
waerven vast 	stoat dot doze opereren in de merge van de 

legaliteit. 

8KLECTIS CRITERIAt 

• H/V leeftijd tussen de 10 an 35 jeer. 
• Goede algemene ontwikkeling. 
• Gezond en eon goods lichamelijke conditie. 
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• Beot ling van een (gevechte)sport strekt tot aanbeveling. 
• VrijwIlligers die de militaire dienstplicht hebben vervuld 

genieten de voorkeur, doch vervulling van de dienstplicht 
is g66n vereiste. 

• °SEM strafbled. (Vrijetelling voor sommige lichte delicten 
is mogelijk): Ter beoordeling van de selectiecommissie. 

• Ideologische betrouwbearheld. 

Ben je geInteresseerd on dank je eon de verelaten to voldoen7 
Meld je den schriftelijk eon met vermelding van je pet - soon-
lijke gegevens en je naam, adrea en telefoonnummer bij het 
redectleadree van Centrumnieuws; Postbus 84, 2170 AB Sassen-
helm, onder vermelding van nr. 35. 

DOUWE VAN DER BOS 
De organisetor van de Stichting Nationalistische Veilighelds-
dienst is men oude bekende 	nationalistische kring. 
Douwe van der Boa, geboren 7 september 1958 to Sint Jecobipe-
rochie, is "Inds begin jaren 80 actief in de "centrumstro-
ming". Hij was lid van de (oude) Centrumpartij van 1982 t/m 
1986, het jeer wearin de splitsing pleatavond veroorzaakt door 
Janmeat on consorten. Hierna vond hij politiek onderdak bij 
het App61 Bestrijding Criminaliteit (ABC) wearvoor hij lijet-
trekker was bij de gemeentereadsverkiezingen in 1990 in Leeu-
warden. Van 1990 tot 1992 was hij lid van de Centrumdemocraten 
waarvoor hij kendideerde in Friesland bij de provincials ver-
kiezingen in 1991. Nedat hij, teleurgeeteld door het weinig 
volkanationale karekter van de partij en de dictatoriale lei-
ding van het duo Janmaat/Schuurmens wearin voor meneen met 

geen pleats is, de CD eind 1992 verlaten had, werd hij 
lid van de CP *86 en opnieuw politiek geprikkeld door de 
strijdbare steer die hij vond op de ledenvergadering van de 
Centrumpartij '86 in Den Haag. Bovendien is Van der Boa voor-
sitter voor de afdeling Friesland van de Diets. organisatie 
Voorpoet. 
Landelijke bekendheid kreeg Van der Boa ■ door de werving van 
vrijwilligere voor Kroati8 toen het Kroatische volk ernstig 
bedreigd word door het Servische leger (grotendeels het oude 
Joegoslavische). Hij was in 1992 drie maanden in Kroati6 work-
seam ale militair adviseur bij de Kroatische Nationale garde. 
Zijn militaire opleiding kreeg Van der Boa bij de pantserin-
fanterie in 1979-80. In die functie werd hij vrijwillig uitge-
zonden near LiIanon. Dearne tekende hij els K.V.V-er voor 6 
jeer bij. In 1988 kreeg hij eervol ontslag. 
!least militair adviseur is Van der Bos werkzaam ale vastgoed-
adviseur en schrijver van brochures, o.e. over Kroati6 en 
crimineliteit. Leatstelijk .wem hij in Friesland uitgebreid in 
de aandacht toen hij solliciteeide near de functie van burge-
meester van Bolsward. Dit leidde tot verontwaardiging bij elle 
andere partijen en natuurlljk het werkschuwe, gesubsidieerde 
lompenproletarlaat onder de verzameling anti-fascisten. 
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Organisator van de NVD werd Douwe van der Bos uit Oldelamer, de motor van 
de groep werd Rende van der Kamp uit Gorssel (! - stond nummer 1 op de 
verkiezingslijst van de CP'86 in Assen tijdens de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart '94). 
De oorspronkelijke planning was een beveiligingsdienst van tien man en 
een ordedienst (voor vergaderingen) van 25 man. KoOrdinator werd Ruiten-
berg. 

Op 15 februari 1994 gaf de partijtop het groene licht voor de oprich-
ting van de NVD. Medio mei 1994 werden enkele tientallen (bestuurs-)leden 
van de wereldwinkel, het anti-discriminatiebureau, vluchtelingenwerk en 
aanverwante organisaties in de omgeving van Assen bestookt met dreigbrie-
ven. 
De brieven, ondertekend met "S.A. Peter Ton" waarschuwden geadresseerden 
dat zij zich tezijnertijd zouden moeten verantwoorden voor een volkstri-
bunaal, wegens misdaden begaan tegen het Nederlandse volk. Ook werd 
geadviseerd de verzekeringspolissen van brand-, glas- en levensverzeke-
ring na te kijken. Korte tijd later verscheen in het blad van de CP'86 
een artikel van Rende van der Kamp over "links" Assen. Daarin werden 
namen en adressen van mensen genoemd die juist allemaal deze dreigbrieven 
hadden ontvangen. Aangezien er bij een van de geadresseerden een fout in 
de naam stond die ook zo op de adressering van de eerder genoemde 
dreigbrief stond (!!), is het waarschijnlijk dat er een direkt verband 
bestaat tussen de schrijver van dat artikel en degene die de dreigbrieven 
heeft verstuurd. 

In de zomer van 1994 publiceerde de NVD een tweetal brochures: 
"Subsidie voor Terreur (Links geweld in Nederland)", en 
"Antifa-Noord, de huurlingen van het FAFK". 

Na de zomer van '94 werd het stiller rond de NVD. 

Eind '94 is de dienst opgegaan in de onderzoeksgroep die Voorpost korte 
tijd eerder oprichtte, ODIN (Onderzoeks-, Documentatie- en Inlichtingen-
netwerk). Een van de leiders van ODIN is partijsekretaris Tim Mudde 
geworden. 

Op 19 juni 1993 hield de CP'86 haar jaarlijkse ledenvergadering in Den 
Haag. Diezelfde dag was er een jongerendemonstratie in die stad. De 
jongeren ontdekten dat de CP'86 bij het station vergaderde en probeerden 
de vergadering te verstoren. Dat mislukte grotendeels. 

Op 16 oktober 1993 hield de CP'86 voor de tweede keer een zogenaamd 
"Arnhem-treffen". In 1992 (10 oktober) was die bijeenkomst bijna uitgelo-
pen op een treffen met bezoekers van een anti-racistisch festival en een 
forum over het vluchtelingenbeleid in het kultureel centrum "Willemeen". 
Zo'n 75 leden van het ANS en van de CP'86 kwamen naar Arnhem voorzien van 
boksbeugels, messen, knuppels en feestmutsen. 
Acht neo-nazi's werden door de politie gearresteerd wegens verboden 
wapenbezit. Het treffen in '93 liep ook weer uit op mishandelingen. Een 
aantal CP-leden mishandelde allochtone voorbijgangers en riepen racisti-
sche leuzen. Vier van hen werden opgepakt en later veroordeeld tot vier 
en vijf maanden cel. 

De CP'86 Kring Rotterdam is na het vertrek van Theo Termijn en de 
terugkeer van Martijn Freling in het Rotterdamse een sterk nationaal-
socialistische koers gaan varen. Freling, die in het begin van de jaren 
tachtig aktief was voor groepen als het Jongeren Front Nederland, 
Onafhankelijke Verbond van Nationaal-Socialisten (OVNS) en het ANS, 
drukte vanaf eind 1993 zijn stempel op de Kring Rotterdam. Hij verzamelde 
een aantal oude vriendjes, zoals Johnnie van Ham, om zich heen en 
reorganiseerde zijn Kring. 
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Daarbij ontstond een relatief grote aantrekkingskracht op jeugdige 
Rotterdammers, waarvan een deel aktief werd voor de partij. 
Het kennelijke charisma bij Freling ontbreekt gelukkig bij Zwollenaar 
Ruitenberg. 

Als gevolg van de eigenzinnige koers van Freling ontstonden er 
konflikten met een deel van de partijtop, met name met Beaux, Wijngaarden 
en later Ruitenberg. Deze wilden liever geen openlijke nationaal-socia-
listische uitingen onder de vlag van de CP'86, uit angst voor verder 
ingrijpen van justitie tegen de partij. Deze konflikten zouden op het 
partijkongres van 1994 worden uitgevochten. Dat kongres werd steeds 
uitgesteld, terwijl er gepoogd werd de twee vleugels bij elkaar te 
brengen. Uiteindelijk werd als datum 5 november 1994 geprikt en zou het 
Kongres in Zoetermeer gehouden worden. De verzamelplek was Den Haag 
centraal station. Diezelfde dag was er in Den Haag (weer) een studenten-
demonstratie, als gevolg waarvan de CP'86 dringend geadviseerd werd door 
de politie om te zien naar een andere verzamelplaats. De partijleiding 
besloot daarop de vergadering twee weken uit te stellen. Tijdens die 
vergadering, in Lisse op 19 november, kon nauwelijks worden vergaderd 
vanwege een geslaagde verstoringsaktie door anti-fascisten. Toch heeft 
men op die dag wel een nieuwe partijnaam gekozen: 

Nationale Volks Partij. 

De aanduiding CP'86 wordt nog wel gebruikt voor de herkenbaarheid. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '94 

In de aanloop naar de verkiezingen in maart '94 werden enkele demon-
straties van de CP'86 verboden. De partij wilde ondermeer marcheren in 
Arnhem, Leeuwarden, Amsterdam-Zuidoost en Grave. In veel plaatsen werden 
de posters van de partij, met daarop de leus "Eigen Volk Eerst", op last 
van de burgemeester door de gemeentereiniging van de verkiezingsborden 
verwijderd. Dit, omdat de leus in strijd was met de Grondwet. Enkele 
dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, op 28 februari, pakte de 
Amsterdamse politie Wim Beaux en vijf andere partijleden op die in 
Amsterdam met een bestelbusje rondtoerden met daarop de gewraakte 
verkiezingsaffiches. Twee dagen eerder werden Beaux en vijf anderen ook 
al in Almere gearresteerd op een verkiezingsmarkt wegens de verspreiding 
van racistische pamfletten. De politierechter te Zwolle veroordeelde hen 
tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en duizend gulden boete. 

De raadsverkiezingen leverden voor de CP'86 met name winst op in de 
Regio Rijnmond. De CP'86 kwam daar in een aantal gemeenteraden en 
Rotterdamse deelraden. De grootste winst was er in Spijkenisse, waar drie 
leden werden verkozen. Vanwege gebrek aan kandidaten (!!) bleef een zetel 
onbezet. 
De zetel die de partij won in Alkmaar kon niet worden bezet, omdat geen 
van de kandidaten in de raad wilde gaan zitten. Twee leden werden 
hierdoor geroyeerd. 

In de Rotterdamse deelraad Delfshaven zitten drie leden, die verschijnen 
in bruine overhemden, voorzien van Keltische kruizen en andere nazi-
symbolen. Oak in het Rotterdamse stadhuis lopen CP'86-leden met nazi-
shirts rond. 

Zwolle bleef gelukkig gevrijwaard van dit soort neo-nazistische 
uitingen. De enige uiting in die vorm is de lijfelijke aanwezigheid van 
Ruitenberg! 
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NAZI - MUZIEK 

De CP'86 handelt ook in nazi-cd's, aldus het dagblad Trouw in een 
artikel op 16 september '95. Onder de naam "Viking Sounds Nederland" 
opereert in Goes sinds ruim twee jaren een verzendhuis in nazi-skinhead-
muziek. Eigenaar van dit verzendhuis is Ben Oreel, voorzitter/sekretaris 
van de Kring Zeeland van de NVP/CP'86. Oreel (26) behoort tot de jonge, 
radikale, vleugel van de NVP/CP'86 die geen geheim maakt van haar neo- 
nazistische sympathieen. Bij de laatste Tweede Kamer-verkiezingen in mei 
1994 stond hij op de negende plaats van de CP'86-verkiezingslijst. 

In de bestellijst van Viking Sounds staan cd's van een groot aantal 
nazi-skinheadbands, zoals Svastika, White Pride, Skrewdriver en Celtic 
Warrior. In maart '95 heeft de laatste band geprobeerd een cd op te nemen 
in het Noordhollandse Zwaag. Op de tweede opnamedag deed de politie uit 
Hoorn op aangifte van het studiopersoneel een inval. De geluidstechnici 
waren totaal gechoqueerd door het onverbloemde nazi-proza van de hun 
onbekende popband uit het Engelse Cardiff. De bandleden werden gearres-
teerd en het geluidsmateriaal in beslag genomen. 

Het verzendhuis heeft ook twee cd's van de band Remorse (Geen spijt). 
Op hun elpee "This time the world" staan op de voorkant een Vikingkrij-
ger, een nazi-soldaat en een skinhead broederlijk naast elkaar. De plaat 
is opgedragen aan "alle nationaal-socialisten overal ter wereld" en aan 
Rudolf Hess. 
Andere toppers op de bestellijst zijn de Duitse groep Das Reich (vernoemd 
naar een SS-divisie) en de huiszanger van de neo-nazistische Nationalde-
mokratische Partei Deutschlands, Frans Rennicke. 

* * 	Het Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK) heeft bij de Officier van 
Justitie in Middelburg een klacht ingediend tegen Viking Sounds en 
tegen Oreel. * * 

HOOFDSTUK 10.2 
VOOR POST 

Voorpost is een, van oorsprong, Belgische organisatie die zich ten 
doel stelt de samenvoeging van Nederland, Belgisch- en Frans-Vlaanderen 
te bevorderen. Vanwege "stamverwantschap" streven ze ook een nauwe 
samenwerking na met de blanken in Zuid-Afrika, evenals de NVP/CP'86 van 
Ruitenberg. 
Al vanaf het eerste begin van Voorpost (medio jaren '70) is racisme en 
het "vreemdelingenvraagstuk" het grootste item binnen Voorpost. 
Voorpost zetelt in een cafe in Antwerpen. De aktiviteiten van deze 
organisatie in Nederland worden nog steeds grotendeels vanuit Belgie 
geleid. Sinds 1990 is er een zogenaamde Voorpost-raad Nederland, die 
enkele keren per jaar bijeen komt. 
In de loop van de afgelopen jaren heeft Voorpost wel een aantal regionale 
kontaktpersonen in Nederland gekregen. Dat is onder andere Douwe van der 
Bos voor noord-Nederland. 

De aktiviteiten van Voorpost in Nederland in de afgelopen twee jaren 
stelden nauwelijks iets voor. 
Op 25 september 1993 probeerde een groep leden van Voorpost, versterkt 
met aanhang van het Nederlands Blok en de CP'86, deel te nemen aan de 
herdenking van de "Slag bij Warns" in Friesland. Deze Fries-nationalisti- 
sche_herdenking werd ook al in '92 door Voorposters aangegrepen om hun 
ideeen kwijt te kunnen. 
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In '93 was hun komst voorzien en was er een grote ordedienst van de 
organisatie aanwezig die de circa veertig rechts-extremisten van het 
terrein weerde, waaronder Douwe van der Bos, Tim Mudde en Constant 
Kusters. 

In 1994 verbood de burgemeester van Nijefurd (waar Warns onder valt) voor 
de herdenking alle vlagvertoon. Toch zag een kleine groep rechts-extre-
misten 's ochtends vroeg kans om een eigen herdenkinkje bij het monument 
te houden, tot grote woede van vele Friezen. 

Eind 1991 begon een aantal Nederlandse Voorposters, onder leiding van 
Douwe van der Bos,. met het ronselen van huurlingen voor de "vrijheids- 
strijd" van Kroatie. Een aantal Nederlandse huurlingen trok naar Bosnie-
Hercegovina, waar op dat moment de burgeroorlog losbarstte. Een van de 
huurlingen die in Kroatie was achtergebleven, Johan Tilder, werd op 5 
april 1994 door VN-militairen opgepakt. Omdat het de VN'ers niet duide-
lijk was wat zijn achtergrond was, werd hij aan Kroatische Serviers 
overgeleverd. Deze beschuldigden Tilder van deelname aan een massamoord 
onder Servische burgers, eind '93. Op 10 mei 1994 werd Tilder "tijdens 
een vluchtpoging" doodgeschoten. 

In het najaar van 1993 startte Van der Bos met een nieuw initiatief, 
de Werkgroep Nederland Boerestaat. Deze groep begon ook met het ronselen 
van "vrijwilligers". De werkgroep zag het "als een morele plicht om onze 
Boerenbroeders en zusters in een eventueel conflict bij te staan. Als 
volkeren van dezelfde Nederlandse stam, dienen wij etnische Nederlanders, 
die waar ook ter wereld in moeilijkheden verkeren, te helpen. Daarom 
hebben wij inmiddels de Werkgroep Nederland Boerestaat opgericht, om 
daadwerkelijke bescherming te kunnen bieden aan de Boeren in Zuid-
Afrika." 
De werkgroep bleek onderdeel te zijn van de stichting "Herstel der 
Boerenrepublieken". Deze stichting werd geleid door Voorposter Ton 
Steemers. 
In het bestuur zaten ook Guido ten Broeke (CP'86) en Ada Stuijt (ex miss 
Holland). Ada Stuijt is vertegenwoordigster van de Boerestaat Party in 
Nederland en werkte samen met de Zuidafrikaanse geheime dienst. Douwe van 
der Bos werd adviseur. 

vanuit Bosnie werd een aantal huurlingen naar Nederland teruggehaald, 
die vervolgens via Londen naar Zuid-Afrika vlogen. Daar werden ze 
opgehaald en bij rechts-extremisten ondergebracht. Een van die huurlingen 
klapte later uit de school en vertelde over het feit dat hij vanuit 
Bosnie met twee Duitse kompanen een auto vol met vuurwapens en explosie-
ven naar Voorpost in Belgie bracht en vervolgens naar Zuid-Afrika door 
reisde. In Zuid-Afrika liep de huurling over naar de politie. Op basis 
van zijn verklaringen pakte de politie een aantal huurlingen op en 
leverde ze aan verscheidene landen uit waar zij nog gezocht werden wegens 
ondermeer moord. 
Als gevolg van het oprollen van een deel van het Zuidafrikaanse netwerk 
voor de huurlingen is het ronselen in Nederland voorlopig op een wat 
lager pitje gezet. 

HOOFDSTUK 10.3 
AKTIEFRONT NATIONALE SOCIALISTEN (ANS) 

Het ANS is een kleine, maar zeer radikale groep nazi's. 
Het is van oorsprong de Nederlandse afdeling van een Duitse organisatie, 
Aktionsfront Nationaler Sozialisten. Deze groep werd in december 1983 
door de Duitse overheid verboden wegens nazi-praktijken. 
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Doelstelling van het ANS was en is, het heroprichten van Hitlers nazipar-
tij NSDAP en het bewerkstelligen van een Vierde Rijk. De Duitse tak van 
het ANS werkt nu onder de naam "Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front" 
(GdNF) en daarnaast onder de dekmantel van een aantal politieke partij-
tjes en andere organisaties. In de afgelopen jaren zijn veel van die 
partijtjes verboden. 

In Nederland kan het ANS zonder noemenswaardige problemen van de overheid 
funktioneren! 
In november '92 werd voor korte tijd de Delfzijlse postbus van het ANS en 
van het GdNF door de politie geblokkeerd, nadat een journalist over die 
postbus had gepubliceerd, maar na enkele maanden is die blokkade opgehe-
ven en wordt de postbus gebruikt als internationaal kontaktadres. 

De aanhang van het ANS in Nederland is relatief klein, circa vijfen-
twintig kaderleden. Deze kaderleden zijn erg fanatiek en veel van hen 
stoppen alle vrije tijd die ze hebben in aktiviteiten voor het ANS. Naast 
deze groep bestaat er een grotere groep van meelopers. Er zijn in 
Nederland ANS-kernen in Groningen en het westelijk deel van Brabant en 
Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast is er een groep aanhangers van het ANS 
aktief in Rotterdam, onder de vlag van de CP'86 en het OVNS. 

Er zijn nauwe betrekkingen tussen het ANS en de CP'86. Op de kandidaten-
en ondersteuningslijsten van de CP'86 bij de verkiezingen in 1994 stond 
een aantal ANS-leden. Kort voor de Tweede Kamer-verkiezingen werden in 
Groningen twee mensen opgepakt wegens het verspreiden van CP'86-pamflet-
ten. De twee waren Eite Homan en Marco van der Kuijl, respektievelijk de 
leider en de tweede man van het ANS. 

Het ANS geldt ook als de Nederlandse afdeling van de NSDAP-AO, een in 
de VS gevestigde internationale nazi-organisatie die ondergronds werkt. 
Mensen die in Nederland materiaal verspreiden van de NSDAP-AO zijn veelal 
aanhangers van het ANS. In Nederland verschijnt zelfs een Nederlandstali-
ge versie van het NSDAP-AO blad, onder de naam "NS-Nieuwsbulletin". 

Op 23 januari 1993 schoot ANS-lid Gerrit Gerritsma na een woordenwis-
seling in een cafe in Bolsward iemand neer. Het slachtoffer raakte 
levensgevaarlijk gewond door een schot door de hals. Dit was het diepte-
punt in een lange reeks gewelddaden die Gerritsma op zijn naam heeft 
staan. Vanaf eind 1991 was hij bezig met het terroriseren van "linksen" 
en allochtonen. Hij vernielde huizen en mishandelde mensen. Strafzaken 
tegen hem werden steeds uitgesteld, waardoor hij vrijwel ongestoord zijn 
gang kon gaan. Na de schietpartij in Bolsward werd hij wel opgepakt en 
vastgezet. Op 29 april 1993 dienden negen strafzaken tegen hem in 
Leeuwarden. Het betrof hier ondermeer de schietpartij, gebruik van een 
gestolen auto, het aanbrengen van racistische teksten en leuzen, "poten-
rammen" en bedreigingen. Gerritsma werd na een eis van 7,5 jaar uiteinde-
lijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De groep SA-Storm Enschede 
riep op om op 29 april massaal naar Leeuwarden te gaan. Dit om te eisen 
voor "Vrijheid voor Kameraad Gerritsma, in de geest en traditie van de 
SA! 
In totaal kwamen tien ANS-leden bij het proces opdagen. Negen van hen 
werden opgepakt wegens verboden wapenbezit en het brengen van de Hitler-
groet tegen een grote massa tegen-demonstranten. 
In de nacht voor het proces waren de ANS-leiders Eite Homan en Marco van 
der Kuijl al opgepakt wegens het bekiadden van gebouwen in Leeuwarden met 
nazi-leuzen. 
Op 5 juli 1993 werden acht van de negen veroordeeld tot werkstraffen, 
celstraffen en geldboetes. Ook toen werden Homan en Van der Kuijl 
gearresteerd wegens het kiadden van nazi-leuzen in Leeuwarden. Hier 
werden zij later voor veroordeeld. Gerritsma is overigens sinds eind '95 
weer op vrije voeten. 

Homan had meer geluk in het hoger beroep dat hij had aangespannen 
tegen het vonnis van 6 november 1990, waarbij hij tot vijf maanden cel 

It 
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werd veroordeeld wegens het leiden van een kriminele organisatie en het 
in voorraad hebben van racistische propaganda. Als gevolg van een 
vormfout werd dat vonnis op 13 september 1993 vernietigd en ging Homan in 
die zaak vrijuit. 

Naast een groot aantal, veelal ongeorganiseerde klad- en plakakties 
organiseert het ANS regelmatig demonstraties en marsen. 

In de week van 4 tot en met 11 december 1993 hield het ANS een week 
van solidariteitsakties in het kader van het feit dat tien jaar geleden 
door de Duitse overheid het ANS in Duitsland verboden werd. Gedurende 
deze week werden hier en daar wat stickers geplakt. Marco van der Kuijl 
meldde voor 11 december in Den Haag, bij de Duitse ambassade een demon-
stratie aan. 

Deze zou gehouden worden door de Nederlandse tak van de "Hilfsorganisati-
on fur Nationale Politische Gefangene" (HNG) en het "Solidariteitscomite 
Weg met het ANS-verbod". Hij vertelde dat er zo'n 100 demonstranten 
verwacht zouden worden. Nadat bij de politie duidelijk werd dat ook anti-
fascistische groepen van de voorgenomen demonstratie op de hoogte waren, 
werd deze daags tevoren door de Haagse burgemeester verboden. De Duitse 
en een aantal Nederlandse ANS'ers doken daarop de volgende dag op in 
Kerkrade en hielden daar een demonstratie. Daarbij werd met nazi-vlaggen 
gezwaaid, werden pamfletten uitgedeeld en marsliederen gezongen. De 
politie heeft de 44 demonstranten geen strobreed in de weg gelegd. 

Op 16 juli 1994 demonstreerde er weer een groep neo-nazi's in Limburg, 
dit keer in Venlo. De aanleiding hiervoor was het feit dat de Duitse 
overheid een jaar geleden verbodsprocedures was begonnen tegen twee 
Duitse nazi-partijen, de Nationale Liste (NL: per 24 februari '95 
verboden) en de Freiheitliche Arbeiter Partei (FAP: per 24 februari '95 
verboden). Hier kwamen zo'n 60 nazi's uit Nederland en Duitsland op af. 
Aanwezig waren onder andere Eite Homan, Marco van der Kuijl, Constant 
Kusters en de CP'ers Stewart Mordaunt en Martijn Freling (respektievelijk 
gemeenteraadslid in Den Haag en Rotterdam). Na korte tijd greep de 
politie hier wel in en werd de demonstratie ontbonden. 

De herdenking van de sterfdag van Rudolf Hess, Hitlers plaatsvervanger 
gedurende de Tweede Wereldoorlog, wordt door leden van het ANS elk jaar 
herdacht. 

In augustus 1993 was een afvaardiging van ongeveer tien Nederlandse 
ANS'ers, onder leiding van Homan, aanwezig bij de herdenking in het 
Duitse Fulda. 
De herdenking op 14 augustus 1994 werd door de Duitse overheid gedwars-
boomd. Alle aangekondigde manifestaties werden - verboden. Daarop bedachten 
de nazi's iets anders: een aantal telefoonbeantwoorders, waar op de dag 
van de herdenking aanwijzingen werden gegeven voor het verzamelen voor de 
herdenking. 
De telefoonnummers in Duitsland die voor dit doel gebruikt werden, werden 
door de Duitse justitie geblokkeerd. Alleen het telefoonnummer van Homan 
in Groningen bleef funktioneren. Dat wil zeggen, totdat anti-fascisten 
uit Nederland en Duitsland het nummer gingen bellen om het te blokkeren. 
Dat kon helaas niet voorkomen dat er toch een groot aantal nazi's naar 
Luxemburg trok om daar bij de Duitse ambassade samen te komen. Van 
demonstreren of herdenken kwam niet veel, want een groot deel, ruim 200, 
van de aanwezige nazi's werd door de rijkswacht opgepakt en afgevoerd. 

Op 1 oktober 1994 hield een groepje ANS-aanhangers uit Nederland en 
Duitsland een korte demonstratie door de binnenstad van Maastricht. Vier 
mensen werden opgepakt wegens het roepen van racistische leuzen en het 
dragen van hakenkruizen. Organisator van deze demonstratie was de ex-
CP'er Constant Kusters. Eerder wilde hij bij de Luxemburgse ambassade in 
Den Haag demonstreren tegen het optreden van de politie bij de Hess-
herdenking, maar dat ging niet door. 
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Inmiddels is ook het ANS begonnen met een eigen inlichtingendienstje 
op te zetten tegen "linkse" tegenstanders en politie. Dit in navolging 
van de Duitse "Anti-Antifa". In Duitsland hebben ANS-aanhangers een 
uitgebreide brochure gepubliceerd met namen, adressen, telefoonnummers en 
foto's van zogenaamde politieke tegenstanders. Het ANS-Nederland is 
begonnen met het publiceren van foto's en personalia van politie-agenten 
en van een vermoedelijke infiltrant. 
Deze uitgaven vinden plaats onder de naam "Redactiecollectief Weerwolf". 

!! BRANDBOMMEM EN EXPLOSIEVEN !! 

Daarnaast heeft het ANS inmiddels brochures en pamfletten uitgegeven met 
handleidingen voor het vervaardigen van brandbommen en explosieven. De 
brochure "Eine Bewegung in Waffen" geeft een overzicht van 23 verschil-
lende soorten (brand-)bommen en 12 verschillende ontstekers, die zonder 
al te veel hulpmiddelen zelf zijn te fabriceren!! 
Daarnaast zijn in de brochure richtlijnen opgenomen welk soort explosie-
ven en welke hoeveelheden gebruikt zouden moeten worden bij bepaalde 
objekten. 

Een aanhanger van het ANS heeft in 1993 op het Zeeuwse Walcheren een 
aantal mensen om zich heen verzameld en het Nazi Front Zeeland (NFZ) 
opgericht. Dit was een afsplitsing van het Nationaal Front Zeeland, dat 
een politieke partij had moeten worden. 
De leden van het NFZ vonden deze partij niet ver genoeg gaan in haar 
aktiviteiten. Leden van het NFZ zijn enkelp maanden lang verantwoordelijk 
geweest voor een reeks bedreigingen, bekladdingen en vernielingen op 
walcheren. Daarbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van materiaal van de 
NSDAP-AO. 
Uiteindelijk werden de daders gearresteerd en veroordeeld. Een aantal van 
hen was minderjarig. 
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CP'86 IN DE PERS: 1 	9 9 4 

240194 

EEN 

Volkskrant 

SELEKTIE 

Lijsttrekker CP'86 wegens wapenbezit gedag-
vaard 

250194 Volkskrant Wat 	CP'er 	Kusters 	niet 	zegt, 	schrijft-ie 
wel 

280194 Volkskrant Kandidaat-raadslid 	CP'86 	in 	cel 	wegens 
verboden wapenbezit 

110294 Volkskrant Rechter 	wil 	onderzoek 	naar 	vechtpartij 
CP'86 

150294 Drentse Courant Minderheden beletten CP' -86 het spreken 
170294 Volkskrant Tot 	twee jaar opgelegd wegens 	racistische 

acties 
180294 Volkskrant Lijsttrekker CP'86 gestraft na vechtpartij 
240294 Algemeen Dagblad Proces-verbaal voor Centrumpartij 	'86 
250294 Volkskrant De Grave gebiedt weghalen leuzen van CD en 

CP'86 
260294 Algemeen Dagblad Affiches CP'86 in Arnhem verboden 
170394 Volkskrant CD en CP'86 	gaan 	samenwerken 	in 	Arnhemse 

raad 
220494 Algemeen Dagblad Tien raadszetels CD en CP'86 niet bezet 
230494 Algemeen Dagblad CP-raadslid zorgt voor opschudding 
280494 Algemeen Dagblad CP'86-raadslid opgepakt 
100595 Algemeen Dagblad Boete 	geeist 	voor 	bezit 	racistische 	pam- 

fletten 
160594 Volkskrant Weer 	boete 	geeist 	tegen 	ex-raadslid 	Cen- 

trumpartij 	'86 
010694 Algemeen Dagblad Werkstraf voor lid CP'86 
020694 Algemeen Dagblad CP'86 verliest zetel in Alkmaarse raad 
230895 Algemeen Dagblad Oud-leden CP'86 komen met partij voor jon-

geren 
230994 Algemeen Dagblad CP'86 beschuldigd van bedreiging en intimi-

datie 
031094 Algemeen Dagblad Politie onderbreekt ultra-rechtse betoging 
191194 Algemeen Dagblad CP'86-manifestatie Zoetermeer verboden 
211194 Trouw Jaarvergadering CP'86 verstoord 
281194 Algemeen Dagblad Neo-nazi's opgepakt bij betoging 

NVP/CP'86 IN DE PERS: 1 	9 9 5 

110195 
160195 

280195 

EEN 	SELEKTIE 

Algemeen Dagblad 	Rijswijk verbiedt betoging van CP'86 
Volkskrant 	 Dertien leden CP'86 opgepakt bij demonstra- 

tie 
Algemeen Dagblad 	CP'86 raadsleden geroyeerd 

280195 NRC Handelsblad Extreem-rechts verdeeld naar 	Statenverkie- 
zing 

310195 Volkskrant CP'86-leden krijgen geldboete 
310195 Algemeen Dagblad Klappen bij proces tegen leden CP'86 
180295 Vrij Nederland Flirten in Tripoli 
270295 NRC Handelsblad 150 	arrestaties 	bij 	"linkse" 	actie 	tegen 

CP'86 in R'dam 
020395 Algemeen Dagblad Betoging CP'86 in Utrecht verboden 
040395 Volkskrant "Ik 	haal 	voor 	betoging 	van 	CP'86 	niet 	al 

mijn politie van stal" 
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180495 

190495 
190495 

030595 
030595 
030595 
050595 
150595 
150595 
170595 
170595 
200595 
290595 
020695 
060695 
100695 
190695 
190695 
240795 
070895 
070895 
250895 

280895 
160995 
250995 

CP'86 mag wet betogen in Wadenoijen bij 
Tiel 
161 Arrestaties na demonstratieverbod in 
Utrechtse binnenstad 
Betoging CP'86 in Wadenoijen alsnog verbo-
den 
Burgemeester Tiel verbiedt fakkeloptocht 
CP'86 
Provocatietactiek CP'86 zaait twijfel bij 
burgemeesters 
Politie-net rond Wadenoijen vangt geen 
CP'ers 
CP'86 vervolgd als criminele organisatie 
Justitie vervolgt hoofdbestuur CP'86 
Druk op extreem-rechts wordt steeds groter 
"Kapstok-artikel" moet CP'86 uitschakelen 
Extreem-rechts in de tang door dreiging van 
justitie 
CP'ers krijgen voorwaardelijke straffen 
ME paraat bij proces CP86-top 
Spots CP'86 maken rechtbankzaal muisstil 
Racistische cd 
Opvolger in de maak voor CP'86 
Extreem-rechtse activisten richten nieuwe 
partij op 

Nieuwsblad v.h. Noorden 	Groninger neo-nazi in top nieuwe ex- 
treem-rechtse partij 

Volkskrant 	 OM ziet zaak tegen CP'86 als "testcase" 
Algemeen Dagblad 	Voorwaardelijke celstraf tegen kopstukken 

van CP'86 geeist 
Trouw 	 Rechter vindt CP'86 criminele organisatie 
Trouw 	 CP'86 voorlopig toegestaan 
Volkskrant 	 CP'86 en bestuur veroordeeld wegens racisme 
Algemeen Dagblad 	Verbod CP'86 gevraagd 
Algemeen Dagblad 	Vergadering CP'86 zorgt voor commotie 
Brabants Dagblad 	"Geheim" overleg CP'86 wekt beroering 
Volkskrant 	 Politie doet huiszoeking bij raadslid CP'86 
De Groene Amsterdammer 	Fijne Blanken 
Vrij Nederland 	Een fusie tussen CD en CP86? 
Algemeen Dagblad 	Nijpels verbiedt CP-demonstratie 

Peper verbiedt actie ex-CP'er 
Ultra-rechtse leiders gepakt 
CP'86 negeert verbod Breda 
Demonstratie ultra rechts in Baarle-Nassau 
Betoging CP'86 onverwacht in Baarle Nassau 
Rechts-extremisten betogen in Brabant 
Vernielingen CP'ers in Haags gemeentehuis 
CP'86 demonstranten dringen stadhuis binnen 
CP'86 raadslid collecteert voor rechts Z-
Afrika 
Hevige rellen bij IJzerbedevaart Diksmuide 
Lid CP'86 handelt in nazi-CD's 
Ongeregeldheden blijven uit bij Slag om 
Warns 
Ku Klux Klan in Nederland 

Noorden 	CP'86 stuurt inlichtingendienst op 
tegenstanders of 

Extreem rechts poogt congres van GroenLinks 
to verstoren 
CP'86 volgens advocaat politieke partij, 
geen criminele organisatie 
Voorwaardelijk voor CP'86-bestuur 

060395 Volkskrant 

060395 NRC Handelsblad 

070395 Volkskrant 

070395 NRC Handelsblad 

080395 NRC Handelsblad 

080395 Trouw 

090395 Trouw 
090395 Algemeen Dagblad 
100395 Algemeen Dagblad 
100395 Trouw 
100395 Trouw 

160395 Volkskrant 
210395 Algemeen Dagblad 
220395 Volkskrant 
220395 Volkskrant 
180495 Algemeen Dagblad 
180495 Volkskrant 

Algemeen Dagblad 
Algemeen Dagblad 
Algemeen Dagblad 
Algemeen Dagblad 
Brabants Dagblad 
NRC Handelsblad 
Algemeen Dagblad 
NRC Handelsblad 
Volkskrant 

Algemeen Dagblad 
Trouw 
NRC Handelsblad 

071095 Vrij Nederland 
101195 Nieuwsblad v.h. 

271195 Trouw 

281195 Volkskrant 

281195 Algemeen Dagblad 
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Centrumpartij wil Nederland "slechts waar-
schuwen' 

281195 NRC 

DIVERSE PUBLIKATIES 1 	9 9 4 	/ 1 	9 9 5 

110294 
170294 

190294 
190294 
280294 
050394 

Volkskrant 
Volkskrant 

Volkskrant 
Volkskrant 
Algemeen Dagblad 
Volkskrant 

"Partijen weten niets van extreem-rechts" 
Tot twee jaar opgelegd wegens 	racistische 
acties 
Wil de ware Nederlander opstaan? 
Janmaat is karikatuur van ontevreden kiezer 
Ambtenaren komen in actie tegen CD 
De kiezer doolt wat of vandaag de dag 

090494 Volkskrant Moet de CD verboden worden? 
150494 Algemeen Dagblad Burgemeester wil criminelen uit raad weren 
150494 Volkskrant Alleen 	Europa 	kan 	probleem 	vluchtelingen 

oplossen 
190494 Volkskrant Beter geen raadscommissies 	dan 	commissies 

met racisten 
230494 Algemeen Dagblad CD-fractie Rotterdam niet in commissies 
280494 Volkskrant Civiel recht beste aanpak ultra-rechts 
050594 Trouw Gemeenteambtenaren in actie tegen racisme 
070594 Volkskrant Janmaats CD kan en moet verboden worden 
020694 Algemeen Dagblad Politie onderzoekt dreigbrieven 
160794 Volkskrant Slingers en bier voor de Indische Buurt 
090894 Algemeen Dagblad Duitse neo-nazi's willen sterfdag Hess her-

denken 
130894 Algemeen Dagblad Jonge en oude nazi's gunnen Duitsland geen 

rust 
160894 Algemeen Dagblad Antwoordapparaat fungeert als 	info-centrum 

voor neo-nazi's 
260994 Leeuwarder Courant Inwoners Deens dorp jagen neo-nazi's weg 
061094 Volkskrant Titerst-rechts post in Oostenrijk bombrie-

ven 
181094 Volkskrant Duitser 	steunt 	extreem-rechts 	blijkbaar 

minder dan Nederlander 
041194 Volkskrant Janmaat is het beste wat extreem-rechts in 

Nederland to bieden heeft 
181194 Volkskrant Amsterdam weert CD-leden toch uit raadscom-

missies 
241194 Volkskrant "Ontkenning van holocaust moet ook in Ne-

derland strafbaar zijn" 
101194 Volkskrant Omzeilen of uitvaren 
070195 Volkskrant Een Israelische infiltrant tussen neo-

nazi's in Duitsland 
130195 Algemeen Dagblad Weigering werk voor extreem-rechts mag - GS 

Zeeland geeft toestemming aan ambtenaren 
270195 Algemeen Dagblad Duitse voorman Ku Klux-Klan opgepakt 
080295 Volkskrant Duitse neo-nazi's trainen in ex-Joegoslavie 
090295 Volkskrant Moord op Roma wijst op internationaal nazi-

netwerk 
130295 Volkskrant Racisten verstoren wake voor gedode zigeu-

ners 
240295 Algemeen Dagblad Justitie zet aanval in op extreem-rechts 
250295 Volkskrant Duitse autoriteiten verbieden twee neo-nazi 

partijen 
020395 Algemeen Dagblad Vervolgen van discriminatie geen sinecure 
210395 Algemeen Dagblad Proces in Wenen tegen neo-nazi 
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Duitse politie doet overal invallen in 
huizen neo-nazi's 
Nazi-propaganda onderschept 
170 neo-nazi's aangehouden 
Extreem-rechts zoekt contact met supporters 
Neonazi krijgt 15 jaar in Oostenrijk 
Angst voor verloedering van de buurt speelt 
extreem-rechts in de kaart 
Extremistische propaganda op Internet 
Rechts-extremist toch in cel 
Inval bij Duitse neo-nazi's 
Versplinterd yolk eerst 
Fascisten Moskou houden zich even in 
Nederlandse huurlingen van oorlogsmisdaden 
beticht 
Een nieuwe Nederlandse partij op weg naar 
de Endsieg 
Extreem-rechts opgenomen in regering van 
Roemenie 
Duitsland schrikt op door bombrieven 
Front national breekt door in zuid-Frank-
rijk 
Leider verboden FAP gearresteerd 
Grote wapenvondst bij neo-nazi's 
Nederlandse neo-nazi's bij verboden mars in 
Duitsland 
Denemarken levert neo-nazi uit aan Duitse 
justitie 

Noorden 	Groninger neo-nazi's zamelen geld in 
voor Lauck 

Nederlandse neo-nazi's gaan ondergronds 
Oostenrijks proces tegen neonazi's omstre-
den door zwakke bewijslast 
Extreem-rechtse partij wordt op twee na 
grootste in Noorwegen 
Strijd tegen politiek getint racistisch 
geweld is BVD-taal 
Afnemen passief kiesrecht goed idee 
Duitsland bezorgd over plannen van neo-
nazi's die uit Kroatie terugkeren 
Racisme is al lang taak van de politie en 
van de BVD 

300995 Nieuwsblad v.h. Noorden Het "volksnationalisme" van Eite Homan 
300995 Algemeen Dagblad 	Nieuwe kleren zonder swastika's 
031095 Volkskrant 	 Extreem rechts boekt grote winst in Letland 
101095 Volkskrant 	 Duitse neo-nazi's sturen voorzitter Deckert 

weg 
Gewonden door bombrieven in Oostenrijk 
Misbruiken nationale driekleur "nieuw en 
uiterst doortrapt" 
Dijkstal wil extreem-rechtse partijen tv-
zendtijd ontnemen 

240395 Volkskrant 

240395 Algemeen Dagblad 
270395 Algemeen Dagblad 
280395 Algemeen Dagblad 
010495 Algemeen Dagblad 
110495 Algemeen Dagblad 

140495 Algemeen Dagblad 
220495 Algemeen Dagblad 
050595 Algemeen Dagblad 
060595 Parool 
080595 Volkskrant 
180595 Volkskrant 

030695 Vrij Nederland 

130695 Volkskrant 

140695 Algemeen Dagblad 
190695 Volkskrant 

170895 NRC Handelsblad 
180895 Algemeen Dagblad 
210895 Algemeen Dagblad 

250895 Volkskrant 

040995 Nieuwsblad v.h. 

090995 Vrij Nederland 
110995 Trouw 

130995 Volkskrant 

140995 Volkskrant 

200995 Utrechts Nieuwsblad 
220995 Trouw 

230995 Volkskrant 

171095 Volkskrant 
181195 NRC Handelsblad 

301195 Volkskrant 
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LIJST VAN BIJVOEGSELS:  

* Voorzijde CP'86 pamfletje: "Stop de 3e wereld invasie" 
* AFA-Zwolle affiche contra de kandidatuur van Ruitenberg voor de 
gemeente-raadsverkiezingen maart '94 
* Kranteartikel "Affiches contra Centrum Partij"; Zwolse Courant, 27 
januari 1994 
* Ingezonden artikel Ruitenberg/van der Bos over de NVD; Leeuwarder 
Courant, 19 januari 1994 
* Brief van CP'86 Kringsekretaris Overijssel Johan van Enk aan Paul 
Kraaijer d.d. 19 maart 1994 
* Artikel "Zwols kwartiertje" uit Zwolse Courant d.d. 23 april 1994, 
waarin Wout Sleijster blijk geeft een AFA-aversie te hebben 
* Een door Paul Kraaijer geschreven artikel d.d. 2 mei 1995 gestuurd 
naar enkele landelijke kranten ("Een Wolf in Schaapskleren") 
* Een AFA-oproeppamflet "Oproep tot blokkade CP'86-congres", september 
'94 
* Kranteartikel "Jaarvergadering CP'86 verstoord"; Trouw, 21 november 
1994 
* Brief van AFA-Zwolle en Turkse Migrantenvereniging d.d. 23 december 
1994 gericht aan de fraktievoorzitters in de Zwolse Gemeenteraad en 
enkele organisaties en instellingen over een te organiseren diskussie-
avond in Zwolle over extreem-rechts 
* Oproeppamfletje van CP'86 voor demonstratie op 17 juni 1995 in Breda 
* Hoofstuk 6 "Zwolle" uit brochure "Antifa-Noord - de huurlingen van het 
FAFK" 
• Artikel "Blik op Links" uit het CP'86 ledenblad "Revolutionair 
Nationalist", "Wijnnummer" (oktober '95) 
* Pamflet van de "Nationale Revolutie" verspreid in Zutphen waarin wordt 
medegedeeld dat met alle middelen het GroenLinks Kongres aldaar op 25 
november 1995 zal worden verhinderd 
* Pamflet verspreid in Driebergen bij de woning van Paul Rosenmuller op 
25 november '95 afkomstig van "Nationaal-Revolutionaire Aktie - Landelijk 
Secretariaat" 
* Kranteartikel "CP'86 stuurt inlichtingendienst op tegenstanders of"; 
Nieuwsblad van het Noorden, 10 november 1995 
• ANP-persbericht mei '95 "Rechts-extremisten prediken Arabische 
revolutie van het volk" 
* Enkele pagina's uit de dagvaarding in de strafzaak tegen Centrumpartij 
'86 (natuurlijke persoon) welke in '95 is gestart 
* Artikel "Oprichting van de Nationalistische Veiligheidsdienst" uit 
"Centrumnieuws" (ledenblad CP'86) 

78 



NAZI's ZIJN GEEN EENMALIG OPENBARE ORDE-PRO-
BLEEM, NAZISME IS EEN LEVENSGROOT GEVAAR VOOR 
EEN LEEFBARE EN MENSELIJKE SAMENLEVING. 

EN WE KUNNEN ER LETS AAN DOEN ! 

INHOUDELIJK VERZET TEGEN EXTREEM-RECHTSE 
PARTIJEN ONTMASKERT HUN WARE AARD, WERPT 
LICHT OP DE ZAKEN DIE ZE LIEVER VERBORGEN HOU-
DEN. 

(M. Pronk, Informatie-/Aktiecentrum Assata, Nijmegen; 
11 maart 1995 - "De Gelderlander") 
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