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1. INLEIDING
De term rechts-extremisme heeft in de hedendaagse maatschappij een beladen klank. Bepaalde tendensen en uitingen van
rechfcs-extreraisiae zijn namelijk rechtstreeks terug te voeren
op de

voor

Europa

zo

rampzalige

tijd

van

do

opkomst

en

neergang van het nazisme. Het feit dat nog velen deze tijd
bewust hebben meegemaakt speelt een belangrijke rol bij de
hedendaagse
beoordeling van incidenten
met oen rechtsextreem/ nationalistisch/ racistisch karakter.
Alhoewel
het niet de bedoeling
is om een uitgebreid
geschiedkundig verhaal te vertellen ovor het hoe en waarom
van het ontstaan en het gedijen van dictatoriale, extreemrechtse (fascistische) reginea, is het toch goed om voor wat
Nederland betreft een korte achtergrond te geven.
Vanaf de jaren twintig is er in Nederland sprake van rechtsextreme uitingen. In die tijd was er slechts sprake van een
onbetekenend politiek randverschijnsel. Als georganiseerde
politieke beweging in Nederland was het fascisme een regelrechte imitatie van buitenlandse (met name Italiaanse en
Duitse) voorbeelden.
De groei tot een massabeweging vond pas plaats onder invloed
van de grote economische crisis van de dertiger jaren.
De bloeitijd van het fascisme in Nederland hield aan tot do
overwinning van de geallieerden op nazi-Duitsland in 1945, Ha
deze tijd is er in Nederland geen partij meer geweest die
zich fascistisch noemt.

Bovendien verdween het fasscistne/rechts-extremisme na de
oorlog weer in het (illegale) politieke randcircuit.
Deae laatste situatie is blijven bestaan tot een nieuwe
economische crisis zich in de jaren zeventig aandiende in
Nederland,
In de voorgaande periode van wederopbouw en economische groei
na de oorlog waren grote aantallen buitenlanders aangetrokken
om
het
werkneraerstekort
in Nederland
en
de
andere
Westeuropese landen aan
te vullen. Deze vaak slecht
geschoolde werknemers kwamen in de crisis van do jaren
zeventig als eersten op straat te staan. De slechtere
economische situatie begon spanningen op te roepen tussen
groepen
allochtonen en
autochtone
Nederlanders.
Deze
spanningen uitten zich vooral op de arbeidsmarkt, op sociaal
gebied en op het gebied van hot huisvestingsbeleid.
Extreem rechtse groeperingen die handig inspeelden op deze
problematiek staken de kop weer op en in 1982 was het de
Centrum Partij die voor het eerst sinds de 2e Wereldoorlog
een kamerzetel veroverde voor de extreem-rechtse partij. In
1986 raakte de Centrum Partij haar kamerzetol weer kwijt maar
dit was vooral te wijten aan interne onenigheid die tot
splitsing leidde (ontstaan Centrum Demokraten) en aan het
feit dat de partij inmiddels failliet was verklaard.
Bij de verkiezingen van 1989 kreeg ^HHHHH|^ namons de
Centrum Demokraten wederom voet aan de grond in de 2e Kamer
en werden er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 door
zowel Centrum Demokraten
als Centrum
Partij '86 (een
voortzetting van de Centrum Partij) zetels verworven.
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In hoeverre het rechts-extreraistne zich in de naaste toekomst
in Nederland gal kunnen ontwikkelen en manifesteren zal
afhankelijk zijn van vele faktoren. De belangrijkste faktor
hierbij is wellicht de toekomstige economische situatie tn
ons land.
Op dit moment hebben we nog te raaken met een potentiële
groeimogelijkheid
van
rechts-extreme
groeperingen
in
Nederland. Enerzijds wordt dit net als voor de 2e Wereldoorlog veroorzaakt door rechts-extreme voorbeelden
in het
buitenland (Duitsland en Frankrijk) anderzijds door het feit
dat de sociale en culturele problemen die in de jaren
zeventig zijn ontstaan nog steeds niet effektief uijn
aangepakt en opgelost door achtereenvolgende Nederlandse
regeringen.
Of rechts-extremisme zich binnen onze krijgsmacht zal
manifesteren is eveneens een open vraag. Wel kan men op
voorhand al konkluderen dat, als de krijgsmacht eon afspiegeling heet te zijn van de maatschappij, er ook binnen deze
organisatie potentiële groeimogelijkheden
zijn voor het
rechts-extremisme.
Vanwege het latente gevaar dat anti-demokratische bewegingen
in zich dragen is het noodzakelijk dat binnon de krijgsmacht
aandacht besteed wordt aan mogelijke uitingen van rechtsextremisme/racisme .
Getracht zal worden enig inzicht te geven in een aantal
rechts-extreme groeperingen in Nederland, hun filosofie, hun
aanhang en het potentiële gevaar dat zij kunnen vormen voor
de krijgsmacht.
Als afsluiting zal worden getracht ora de inhoud te verwerken
in een aantal konklusies en aanbevelingen ten aanzien van de
krijgsmacht,

2. BESCHOUWING VAN IN NEDERLAHD ACTIEVE RECHTS-ËXTREMISTISCHE

a. Jongeren Front .Nederland fJFN)
1.achtergrond/doelstelling

Het JFN is de voortzetting van de ooit door de Nederlandse
Volksunie (HVU) opgerichte jeugdbeweging Nationaal
Jeugd Front (NJF).
Het JFN is een beweging met een nationaal-socialistisch
karakter. De hoofddoelstelling van de groepering uit zich in
hun leuze: "Nederland voor de Nederlanders en Europa voor de
Europeanen". Onder dit motto zet men zich , soms op
gewelddadige wijze, af tegen de aich aftekenende multiraciale samenleving in Nederland en Europa.
De groepering kent geen strakke organisatie en heeft geen
vastomlijnde ideologie. Afgezien van de nodige losse folders
en stickers (zie bijlage) geeft men twee periodieken uit :
h«,t JFK-nieuws en de Zwarte Rat.
Gedurende het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat een
aantal groepsleden zich nadrukkelijk manifesteert in het 2.g.
voetbalvandalisme. Toch kan niet gesteld worden dat eir een
direkt verband bestaat tussen het JFN en het voetbalvandalisme in Nederland.
Een ander fenomeen dat zich voordoet onder JFN-aanhangers ,
in het bijzonder bij "skinheads" , is het zich aangetrokken
voelen tot de uit Engeland afkomstige "white music/white
noise/rock against communism" popmuziek, die racistische - en
fascistoïde kenmerken vertoont.
Deze muzieksoort wordt gepropageerd in verschillende bladen,
door kleding en door sieraden.
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2.É - deelnemers
De JFH-aanhang wordt geschat op ± 200 personen die zich
bewegen in het circuit van randgroepjongeren met een min of
meer gewelddadige inslag.

De kern van de groepering bevindt zich in de Randstad , iaat
name in de grote steden en in de Bollenstreek.

3., aktievornien
Het JFN manifesteert zich vooral door:
- pamfletten - en stickerakties.
- permanente propaganda gsricht tegen politieke tegenstanders, joodse landgenoten en gekleurde allochtonen.

- bekladden van "vijandige objekten".
- individuele akties van intimidatie , gewalciploging en
brandstichting.
4 T J.njfcernationale kontakten«
Gezien de tweeledige doelstelling van het JFN (Nederland voor
de Nederlanders en Europa voor de Europeanen) tracht men ssich
internationaal te oriënteren.
Het JFN heeft oa. kontakten
gelegd met soortgelijke
groeperingen in Belgiè (Vlaams Nationaal Front en Vlaams

Blok), Frankrijk (Front National), Engeland (National Front)
en West-Duitsland.
Jaarlijks ontmoeten leden van het JFN hun internationale
"broeders" oa. tijdens de agn IJzerbedevaart te Diksrauide

(België). Dit is een vlaaras-nationalistische maBsabijeenkomst
die ieder jaar door Westeuropese rechts-exttremisten wordt
aangegrepen om zich te manifesteren.
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Doel van
diverse
bundelen
op heden

deze internationale kontakten is ota te trachten de
Westeuropese
rechts-extreraisfcische
krachten
te
en gezataelijk richting te geven, een streven wat tot
nog niet is verwezenlijkt.

5. evaluatie
Het JFN is een latent gewelddadige, op nationaal-socialistische leest geschoeide, groepering randgroepjongeren sonder
vaste ideologie of organisatie. Men verzet zich met name
tegen een multi-cultureel Nederland en Europa.
Politieke tegenstanders , Joden en gekleurde buitenlanders
zijn objekt van hun akties.
De groepsleden hebben geen «nkele moeite met de militaire
dienst. Vaak ziet men zelfs dat dienstplichtige JFH-loden
door commandanten worden beschouwd als model-soldaten. Zij
aksepteren de militaire hiërarchie zonder enig protest en
zijn vaak zeer gemotiveerd. Dit uit zich soms in belangstelling voor speciale eenheden zoals het Korps Commando Troepen
en het Korps Mariniers.
Hierdoor bestaat het gevaar dat binnen krijgamachteonhcden
bepaalde, door JFN-aanhangers geïnitieerde, incidenten over
het hoofd gezien of gebagatelliseerd worden.
Overigens vormt het JFN geen bedreiging voor het funktioneren
van de krijgsmacht anders dan dat op groepsniveau een
(tijdelijk) disfunktioneren teweeg kan worden gebracht.
In de naaste toekomst zijn incidanten op dit niveau mogelijk
vaker te verwachten in verband raet het toenemende aantal
allochtone dienstplichtigen binnen de krijgsmacht.
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Nota Bene: Conform een recente uitspraak van de rechtbank te
Breda wordt hot JFN beschouwd als een misdadige organisatie
{art. 140 Wvs), Als gevolg van deze uitspraak verkondigt de
voorzitter van het JFN ,4MIHHHMMP, momenteel dat het
JFN opgeheven is. Vermoed wordt dat de leden van het JFN is
geadviseerd zich aan te sluiten bij de CP'86.
b. DE NEDERLANDSE ..VOLKSUREg (NVUl

l ,L_acht6rarond/doeJ.s^e} l ing
De NVU is een groepering die sterk nationaal-socialistisch
getint is en die zich vooral gemanifesteerd heeft in hot
begin van de jaren '70.
De bekendste exponent van

de NVU

is de nu nog

landelijk

In 1976 werd de NVU door de rechter verboden als politieke
partij. Veel toenmalige leden zijn hierna overgegaan naar de
Centrumpartij en later naar de Centrumdemocraten. De partij
werd echter niet ontbonden verklaard. Als gevolg van dit
verzuim van de rechterlijke macht tracht de HVU heden weer
door beperkte akties te inventariseren of men een plaats kan
heroveren in rechts-extreem politiek Nederland.
Dit gebeurt met name via de Stichting tot steun aan en
toezicht op de NVU.
Tot op heden ziet het er echter naar uit dat dit streven 1:ot
mislukken gedoemd is.
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2., deelnemers
Een twintigtal verstokte, roerendeels oudere, onverbeterlijke

rechts-extremisten,
Soms is men in staat oa enkele individuele jongeren uit. de
JFN~hoek tijdelijk aan zich te binden.
3, aktievonsên.
-sticker- en folderakties
-incidentele sterk nationaal-socialistisch getinte uitgav«n
-bedreiging van tegenstanders
-shockeren van de publieke opinie
4. bu i tenlandse kontakten
Er bestaan incidentele kontakten met Duitse verenigingen van
oud-SS-ers.
5....evaluatie
Het in 1976 ingestelde verbod op de politieke partij NVTI en

de daaropvolgende

leegloop van de partij veranderde deze

groepering in een onbelangrijke splintergroep zonder veel
invloed in rechts-extreem Nederland.
De NVU wordt momenteel nog gedragen door een beperkt aantal
oude getrouwen uit de succesvolle periode in het begin van do

zeventiger jaren.
De invloed van deze groepering op het funktioneron van de
Krijgsmacht is nihil. Ook in de naaste toekomst valt niet te

verwachten dat vanuit deze groepering enige invloed op het
funktioneren van de Krijgsmacht zal ontstaan.
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C. AKTIONSFRONT NATIQH&LER SQ2IALISTEH fANS)

\ achtergroDd/djpelsteU ing •
Het ANS is de Nederlandse afdeling van de in 1983 in WestDuitsland verboden revolutionaire neo-naaistische organisatie
Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationaler Aktivisten
(ANS/HA).
Het ANS Nederland is ondergeschikt aan de oorspronkelijke
Duitse ANS/NA oprichters met als leider de bekende Duitse
De doelstelling van het ANS is neergelegd in het door de
Duitse ANS/NA gepubliceerde "Revolutionare Manifest". Men
streeft naar de heroprichting van de oorspronkelijke
Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) van
voor 1934, wier ideologie men volledig onderschrijft.
Analoog aan de vroegere NSDAP tracht men uit taktische
overwegingen aansluiting te zoeken bij linkse sociaal
revolutionaire groeperingen, waarbij hot ANS zal moeten
fungeren als kaderorganisatie. Vervolgens tracht men om via
een nationaal socialistische revolutie te komen tot de opbouw
van het Vierde Duitse Rijk als natuurlijke nieuwe orde voor
het blanke ras.
Het ANS is een strak hiërarchisch opgebouwde organisatie met
een zeer grote onderlinge sociale kontrole.
Het ANS kwam in 1989 voor het eerst op grote schaal in de
publiciteit door een gecoördineerde aktie van de Nederlandse
justitie, waarbij een zestal leden van de organisatie werden
aangehouden o.a. op verdenking van het voorhanden hebben van
verboden wapens en (neo)-nazi lektuur.(Bij zonderheid voor de
Krijgsmacht was, dat zich onder de aangehoudenen een
dienstplichtig soldaat bevond).
9-
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2.deelnemers
Enige tientallen, over het algemeen jeugdige, gemotiveerde
personen met een verschillende doch vaak semi-crirainele

achtergrond.
De

groepering

kent kernen

in Groningen

en Amsterdam.

De

deelnemers zetten zich, mede door de ver doorgevoerde
hiërarchie en de sociale kontrole, permanent aktief in on de
aanhang van hun organisatie te vergroten.
Sommige leden van de groep lijn aktief in het circuit van het
voetbalvandali srae.
3.aktievorinen
Het ANS manifesteert zich vooral door:
- folder- en kladakties
- verspreiden van racistische lektuur
- intimidatie van niet welkome buitenlanders
- gebruik van (grof) geweld tegen allochtone minderheden en
ongewenste
objekten"
(mogelijk
d.m.v.
wapenen/of
explosievengebruik)
- chantage.

4.internationale kontakten
ANS-Nederland is ondergeschikt aan de door de Woatduitse neonazi4MHMMHHM0geleide groepering ANS/KA.
Vanwege deze ondergeschiktheid vinden er intensieve kontakten
plaats tussen
ANS-Nederland en de Westduitse
rechts-

extremisten. Het vermoeden bestaat dat het AHS ook tracht
banden te kweken met gelijkdenkenden in België teneinde ook
daar vorm te geven aan de organisatie.

10-

-11Buiten de organisatie-gerichte kontakten heeft het ANS nog
diverse persoonsgebonden
kontakten met
oa. Waffen-SS,
veteranenorganisaties en Engelse nationaal-socialisten.
5_. evaluatie
Het AHS-Nederland is een neo-nazistische organisatie met eon

strakke hiërarchische opbouw die ondergeschikt is aan de
Duitse neo-nazi groepering ANS/KA.
De huidige leden zijn over het algemeen afkomstig uit eon
gewelddadig semi-crimineel milieu.
Men tracht tot een heroprichting te komen van de NSDAP van
vóór 1934 ora daarna via een nationaal socialistische
revolutie tot de opbouw te komen van het Vierde Duitso Rijk
als natuurlijke nieuwe orde voor het blanke ras.
Men verzet zich tegen "niet welkome buitenlanders" on roept
d.m.v. pamfletten op tot discriminatie en rascisme. Ook
tracht men te provoceren door nazi-lektuur en - propaganda
aan de man te brengen.
Binnen de krijgsmacht is tot op heden weinig gebleken van ANS

aktiviteiten of krijgsmachtgebonden ANS-loden.
Vast staat dat de leden geen enkel bezwaar zullen hebben
tegen de vervulling van de militaire dienstplicht (zie ook
JFN) .

Gezien hun zendingsdrang an hun latente gewelddadigheid is cle
dreiging van deze groepering tegen de krijgsmacht anders van
aard als van het JFN. Enerzijds kan evenals bij het JFN
gesteld worden dat er ten gevolge van AHS aktiviteiten geen
dreiging bestaat t.a.v. het funktioneren van de krijgsmacht

anders

dan

in

geïsoleerde

gevallen

van

(tijdelijk)

disfunktioneren op groeps-/pelotonsniveau.

Il-
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Anderzijds zou de krijgsmacht tengevolge van ANS aktiviteiten
(zeker wanneer de aanhang van de groepering zou groeien) te
maken kunnen krijgen met grove geweldsdelikten en wapenen/of explosievendiefstallen.
Vanwege aktiviteiten van diverse ANS-leden in het circuit van
het voetbalvandalisme is mogelijk een groei van het aantal
jonge ANS-leden in de dienstplichtige leeftijd te verwachten,
al moet men hierbij zeker niet denken aan een explosieve
groei.
Het ANS kan mogelijk aantrekkingskracht uitoefenen op randgroepjongeren vanwege de ver doorgevoerde hiërarchie en de
strakke sociale controle binnen de groep.
Samengevat kan gesteld worden dat het AWS een latente
bedreiging
vormt voor de
Nederlandse demokratie.
De
krijgsmacht echter zal vanwege de beperkte grootte van de
groep vooralsnog
weinig hinder ondervinden
van deze
organisatie.
d._ Consortium de Leyensboom lCdlA
l,achtergrond/doelstelling
Het cdL is een betrekkelijk kleine kring van voornamelijk
oudere nationaal-socialisten. Een duidelijke organisatievorm
ontbreekt. De leidende figuur van het CdL is de* bekende
De groepering wordt in het buitenland (met name Duitsland)
door vooraanstaande oudere nationaal-socialiston als de
Nederlandse representant van de "oude orde" beschouwd.
Enige jaren geleden heeft het CdL getracht om het rechtsextremisme in Nederland nieuw leven in te blazen door een
samenwerkingsverband aan te gaan met het JFH.
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Dit streven is mislukt en sinds die tijd is de invloed van
het CdL op het rechts-extremistae in Nederland minimaal.
De groepering geeft een tweetal bladen uit nl. "de Levensboom" en "Manuscripten" die vooral in het buitenland
waardering ondervinden.
Het CdL tracht in het algemeen door internationale kontakten
het nationaal-socialisme van nieuwe impulsen te voorzien
2.deelnemers
De CdL-aanhang wordt geschat op ± 200 leden waarvan een groot
gedeelte in West-Duitsland woonachtig is.

Het gaat hier vooral om oudere nationaal-socialisten die
meestentijds de oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt en in
die periode aktief zijn geweest.
l.aktievprjTiep
Het CdL manifesteert zich vooral door:
- pamfletten
- uitgifte van de tijdschriften de Levensboom en Manuscripten
- het organiseren/bijwonen van (internationale) vergaderingen
voor nationaal-socialisten.
4.internationale kontakten
Het CdL geniet vooral bekendheid en waardering in het
buitenland. Mede tengevolge hiervan heeft het CdL goede
kontakten opgebouwd met nationaal-socialisten in geheel WestEuropa en de Verenigde Staten.
Het CdL heeft een redelijke invloed op het beleid van de
World Union of National Socialists (WUNS)

13-
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5... evaluatie
Het CdL is een groep oudere nationaal-socialisten. Door de
vergrijzing binnen de groepering en de daarmee gepaard gaande
hang naar het verleden is hun invloed op_de jongere generatie
rechts-extremisten gering. Wel heeft het CdL nog invloed op
de internationale ontwikkelingen binnen het nationaalsocialisme via hun in het verleden verkregen invloedrijke
internationale kontakten.
De invloed van deze groepering op het funktioneren van de
Krijgsmacht is nihil. Ook in de naaste toekomst valt niet te
verwachten dat vanuit deze groepering enige invloed op het
funktioneren van de krijgsmacht zal ontstaan.
E. Centrum DemokratenJCD)
1. achtergrond/doelstelling
De politieke partij Centrum Democraten (CD) is een afsplitsing van de in 1984 failliet verklaarde Centrum Partij (CP) .
De leiding van de CD berust bij de landelijk bekendelBM^P
^
•
•
m
| In het partijprogramma heeft de CD een aantal punten
opgenomen, die
nationalistische
elementen bevatten en
daardoor aanzetten tot rassenhaat en discriminatie.
Nadat de partij aanvankelijk aan aanhang verloor heeft de CD
de laatste jaren, oa. onder invloed van het siucces van
extreem-rechtse
partijen
in West-Duitsland, België en
Frankrijk, weer aanzienlijk aan medestanders gewonnen. Dit
heeft geresulteerd in een zetel bij de 2e kamerverkiezingen
van
6
september
1989 alsmede
in
een
aantal
gemeenteraadszetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart 1990.

14-
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De CD (evenals de Centrum Partij '86) fungeert soms als de
politieke
organisatie
waarin
rechts-extremisten
van
verschillende achtergrond politieke erkenning kunnen krijgen.
Zo zien we bijvoorbeeld dat een aanhanger van het AïiS een
gemeenteraadszetel bezet die is gewonnen door de CD. Uit deae
verwevenheid met andere organisaties mag men de konklusie
trekken dat de CD geen strakke organisatiestrvjktuur heeft.
Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de CD do onlangs behaalde
verkiez ingssuksessen gemakkelijk aal kunnen uitbouwen.
2. deelnemers
De CD heeft ongeveer 1500 leden. Daarnaast kent do partij een
veel groter aantal donateurs en sympathisanten. Het aantal CD
stemmers wordt momenteel geschat op 70 è 90.000.
De meeste aanhang voor de CD idealen bestaat in de stedelijke
gebieden in West-Nederland waar ook grotere aantallen
allochtonen wonen.

De CD houdt zich als politieke partij nauwkeurig aan de
derookratische spelregels. Hen maakt gebruik van folders,
belegt vergaderingen en verkiez ingsbi jeenkomsten en maakt in
het algemeen gebruik van alle ter beschikking staande modi a.
Anderzijds en dat is de ondoorzichtige kant van de CD, kan
men door gebruik te maken van de "diensten" van kleinere
rechts-extremistische groeperingen een scala aan aktiviteiten
ontplooien. Hierbij kan men putten uit de aktievormen zoals
die sijn beschreven bij groeperingen als bijvoorbeeld ANS on
JFN.
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Overigens distantiêrt de CD aich op dit Eioment. ook achter
gesloten deuren» van dergelijke aktievorraen. Gematigdheid ia
momenteel troef.
4... internationale., Xo.ntaKt.en
in het licht van de toenemende belangstelling voor rechtsextremistische partijen in West-Europa tracht do CD nauwe
kontakten te onderhouden raet gelijkgezinde partijen in België
(Vlaams Blok), Frankrijk (Front National) en Duitsland
(Deutsche Volks Union en Republikaner) .
Naar alle waarschijnlijkheid trachten genoemde groeperingen
elkaar zo mogelijk organisatorisch en financieel te ondersteunen.

De CD is een rechts-extreraistische politieke partij mat een
op het moment potentieel groeiende aanhang. De partij boekt
het meeste succes in die gebieden in Nederland waar zich de
grote steden bevinden en waar zich de grootste concentraties
allochtonen bevinden. Men stemt zijn politieke beleid af op
het benadrukken van maatschappelijke onevenwichtigheden die
voorkomen tussen autochtonen en allochtonen. Zodoende tracht
men een klimaat van algemene vreemdelingenhaat te creëren van
waaruit de partij wil starten mot de opbouw van een
"Nederland voor de Nederlanders" .
Om dit doel te bereiken maakt men naar de openbaarheid de
indruk van een demokratisch handelende partij terwijl men
tegelijkertijd een samenleving met geïnstitutionaliseerde
ongelijkheid
tussen
verschillende
bevolkingsgroepen
propageert.
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In het algemeen zijn CD-atemmefs voorstanders van recht en
orde, wat zich ondermeer vertaalt tn steun voor een sterke
krijgsmacht. Dientengevolge bestaat er geen direkte dreiging
vanuit deze groepering tegen de krijgsmacht. Wel kan, op dit
moment plaatselijk, maar in de naaste toekomst wellicht op
ruimere schaal, schade toegebracht worden aan de morele
waarden waarop de Nederlandse krijgsmacht steunt, wanneer
grotere groepen Defensie-gebondenen do gedachtenwereld van de
CD zouden overneaen.
In dat geval bestaat het gevaar van een moreel verdeelde
krijgsmacht met latent aanwezige anti-dereokratische/racistische tendensen.
P&R.TI%L-J 8 6

Evenals de Centrum Democraten is de Centrum Partij '86 een
afsplitsing van de in 1984 failliet verklaarde Centrum
Partij.
Door onenigheid
over het gevoerde beleid van
lijsttrekker ÉMMMH^p en onderlinge rivaliteit besloten
de "gematigden" in de CP zich te verenigen in Centrum Partij
'86 (CP 'Sf). Het partijprogramma kenmerkt zich evenals het
programma
van
de
Centrum
Democraten
door
volksnationalist Ische elementen. In do eerste jaren na de
oprichting leidde de partij door onderlinge verdeeldheid en
de zuigkracht van de Centrum Deinokraton een sluimerend
bestaan. Het toetreden vanffffffj^ de voorzitter van het
Jongeren Front Nederland (JFN) , tot de CP '86 gaf een impuls
aan deze partij. Door zijn toedoen kreeg het partijprogramma
een radikalere inhoud en werd het foldermateriaal opgesierd
met het JFN-syrabool (Keltiiüch Kruis) ,
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Tevens oefent hij aantrekkingskracht uit op rechts-extremistische (randgroep) jongeren. Tijdens de verkiezingscampagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2 1-03- '90 werd merkbaar
dat de Centrum Deraokraten zich in gematigder richting
ontwikkelden en CP '86 neer radikalere standpunten uitdroeg.
Dit resulteerde voor CP '86 in 4 zetels waarbij de raaclszetel
voor lijsttrekkerJJBMMH)in Den Haag de meest opvallende
was. Overigens zal de CP '86 door gebrek aan middelen en
mogelijkheden de CD waarschijnlijk nooit naar de kroon kunnen
steken. Een recent voorbeeld dat de organisatorische zwakte
van CP '86 aantoont is het onvermogen van de partij oia de
verworven raadszetel in Almere te vullen.
2 . deelnemers
De CP '86 heeft vermoedelijk enige honderden leden. Daarnaast
kent de partij een groot aantal donateurs en sympathisanten.
Ds rneaste aanhang voor de CP '86 idealen bestaat in de
stedelijke gebieden in west-Nederland waar ook grotere
aantallen allochtonen wonen. De toetreding van ^HIHd
voorzitter van het Jongeren front Nederland (JFH) , tot de
partij gaf CP '86 een impuls. Mede door de aantrekkingskracht
die de JFN-leider uitoefent op rechts-extreroistische
(randgroep) jongeren is hot aantal leden zeor waarschijnlijk
toegenomen .
1^_ aktievormen
Het Cp '86 maakt vooral gebruik van foldermateriaal. Sinds de
toetreding van JFN-voorzitter^pJ(((J^ tot deze part i;) heeft
het materiaal een radikalere inhoud gekregen en is opgesierd
met het JFN-symbool .

~ ia-
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j._.internattonale, kontakten
Er z i j n kontakten met de neo-nazistische Westduitse Nationale
Partei Deutschland (HPD) die oa. aorg heeft gedragen voor het
drukken
van
de
verkiezingspamfletten
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart '90,
5. evaluatie
De CP '86 voerde na dn afsplitsing een gematigd beleid. Door
interne

verdeeldheid

en

de

zuigkracht

van

de

Centrum

Demokraten leidde de partij een tijdlang een sluimerend
bestaan. Door de toetreding van JFN-voor3itteH((Mdp| die
sorgde voor een radikalisering van het partijprogramma , en
de ontwikkeling van de Centrum Oernokraton in een gematigder
richting is de partij weer in het aandachtsveld gekomen. Dit
heeft geresulteerd in 4 zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart '90, Door deze impuls zal de reeds geringe
behoefte aan een fusie met de Centrum Demokraten verder
verminderen. Ondanks de opkomst van de partij aal deao door
gebrek aan middelen en mogelijkheden de Centrum Demokraten
voorlopig niet naar de kroon kunnen steken.
Van een dreiging tegen de krijgsmacht is tot op heden niets
vastgesteld.
VIKING JEÜGP (VJ)
X., aghtergrpnd/doejsteJ^JLnq
VJ is een afdeling van de internationale rechts-extromistische organisatie,
waarvan
de oorsprong ligt in WestDuitsland.
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De ideologie van de VJ grijpt terxig op
zich ten doel om de oude waarden
"Germaanse/Noordse" ras door middel
lichamelijke weerbaarheidstrainingen in

het nazisme en stelt
en deugden van het
van geestelijke en
stand te houden.

2. deelnemers
De totale omvang van de goed georganiseerde VJ is gering en
telt in Nederland naar schatting zo'n 25 leden.
3. aktievonnen
Men manifesteert zich vooral in Limburg en dan met name door
het verspreiden van folders en het aanplakken van paMletten
rond de jaarlijkse dodenherdenking op 13 november op de
Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn.
4. internationale kontakten
Er zijn banden tussen de VJ en andere noo-nazistische
groeperingen in West-Europa. Verder wordt door de Nederlandse
VJ-leden deelgenomen aan para-militaire trainingskampen in
West-Duitsland.
5. evaluatie
De totale omvang van de VJ is gering en hun invloed in
Nederland is uiterst beperkt, maar door haar natlonaalsocialistische ideeën weet zij soms onrust onder de
Nederlandse bevolking te bewerkstelligen. Tot nu toe is er
geen enkele dreiging richting krijgsmacht vastgesteld.
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Wel is vastgesteld bij de aanhouding van een aantal jongeren
in België, eind '89, bij een "trainingskamp" met rechtaextreraistische tendensen, zich een aantal ex-dienstplichtige
Nederlanders bevonden die lid bleken te zijn van de VJ.
VOORPOST

1. achtergrond/egelstelling
Voorpost in Nederland is eon afdeling van de gelijknamige
Belgische organisatie welke streeft naar verwezenlijking van
de "heel Nederlandse gedachte" dwz aansluiting van Frans
Vlaanderen, Belgisch Vlaanderen en de Noordelijke Nederlanden
tot één volksgemeenschap.
2..deelnemers
Voorpost-Nederland is gering van omvang en vindt haar aanhang
voornamelijk in het zuiden van ons land.

3, aktievorroen
De activiteiten van VOORPOST worden in zeer nauw overlog met
de Belgische Voorpost-leiding voorbereid raaar zijn in
Nederland nauwelijks merkbaar. Een enkele manifestatie heeft
plaatsgevonden waarbij de aandacht gevestigd werd op de
problematiek
van
de
buitenlanders
in
Nederland.
De
propaganda-aktiviteiten kenmerken zich door een militant
volks-nationalisme met duidelijka nationaal-socialietische
elementen.

21-
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4.internationale kontakten
De kontakten met Belgische geestverwanten zijn zeer hecht.
Verder zijn er mogelijk kontakten met gelijkgestemden in
Zuid-Afrika daar men zich als radikaal verdediger van de
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika opwerpt. Ook aijn er
nationaal kontakten met
5. evaluatie
Voorpost is in Nederland buitengewoon gering in omvang en
beperkt zich tot incidentele propaganda-aktiviteiton in de
zuidelijke provincies. Over het algemeen zijn de thema's te
"vlaams" om in Nederland enige weerklank te kunnen krijgen.
Van enige dreiging tegen de krijgsmacht is momenteel geen
sprake. Slechts op individuele basis zou «en zich bezig
kunnen houden met het verblijf van allochtonen in de
krijgsmacht.
3.„KOHKLUSIES/AANBEVEI.IHgEH

Evenals in andere landen van Europa blijkt ook in Nederland
dat rechts-extremistische ideeën aan aanhang winnen.
In eerste instantie wensen de aanhangers van deze groeperingen de geïmporteerde/gevluchte vreemdelingen te zien als de
oorzaak van vele sociale en economische problemen. Anderzijds
wenst men, als met het vreemdelingenprobleem is afgerekend,
tot de opbouw te komen van een nieuw Europa voor de blanken.
In hoeverre dit nieuwe Europa internationaal verenigd dan wal
op nationalistische leest geschoeid ia, is nog oen open
vraag.
In Nederland kennen we een tweetal partijen van een rechtsextretnistische signatuur, nl. de CD en CP '86.

22-
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Daarnaast zijn een aantal groeperingen, variërend in grootte,
aktief binnen het rechts-extremistische circuit.
Op dit moment is geen gestruktureerde samenhang tussen de
verschillende rechtse groeperingen aanwecig.
Dit wil zeggen dat een direkte bedreiging van de Nederlandse
demokratie vanuit doze richting op dit moment onwaarschijnlijk is. Wel kan men spreken van een latent aanwezig gevaar,
zeker wanneer de aanhang van deze groeperingen nog verder zou
groeien.
Een en ander lijkt afhankelijk te zijn van de politieke
oplossingen van sociale, culturele en economische problemen
waarbij autochtonen zowel als allochtonen betrokken aijn.
Voor wat betreft de krijgsmacht kan gesteld worden dat er
momenteel slechts een beperkte dreiging uitgaat van rechtsextremistische groepen.
Enerzijds beschouwen rechts-extreraisten de krijgsmacht als
sen van de fundamenten van een rechtvaardige en geordende
maatschappij, anderzijds zijn vooral radikale extremisten
zich er terdege van bewust dat oen organisatie als Defensie
mogelijkheden biedt om bepaalde opleidingen te genieten en
wapens, munitie en explosieven te verkrijgen. Ook is men zich
ervan bewust dat een altijd al als conservatief aangemerkte
organisatie mogelijkheden
biedt tot uitbreiding van de
aanhang, een aanhang die een groot fysiek machtspotentieel
vertegenwoordigt.
Aangezien de ontwikkelingen binnen een groot apparaat als
Defensie, mede door de dienstplicht, min oC weer gelijke tred
houden met de ontwikkelingen in de samenleving als geheel,
kan men veronderstellen dat het rechts-extreraisme ook binnen
de krijgsmacht aan aanhangers gewonnen heeft.

23-
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Daar waar het binnen de burgerlijke samenleving relatief
eenvoudig is om rechts-extreraisten te lokaliseren is dat
binnen de krijgsmacht niet het geval.
De doelstellingen van de organisatie, de strakke hiërarchie
en het conservatieve iraago van de krijgsmacht spreken rechtsextremisten vaak aan. Wanneer zij in de krijgsmacht worden
opgenomen (dienstplichtig of beroeps) maakt hun motivatie en
toewijding voor de krijgsmacht hen vaak als extremist
onzichtbaar. Men is vaak in staat om onder de oppervlakte
aktiviteiten te ontplooien die vaak slechts persoons of
groepsgericht zijn.
In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om op compagniesniveau bepaalde aktiviteiten als rechts-extreraistisch te
onderkennen.
Voorbeelden
hiervan
zijn
vechtpartijen,
racistische uitspraken en bepaalde vormen van peaterijen/diskriminatie.
De grootste dreiging die de krijgsmacht dan ook vanuit het
rechts-extretnisroe zal kunnen ondervinden is de ondermijning
van de morele waarden waar d« krijgsmacht op gestoeid is.
Wanneer 2ou blijken dat de krijgsmacht een kweekvijver zou
zijn voor extreme ideeën zadelt de krijgsmacht daar, zeker in
het geval van dienstplichtigen, de rest van de Nederlandse
maatschappij mee op.
Bovendien is het onaanvaardbaar dat de krijgsmacht ook maar
in de geringste mate zou dienen als katalysator voor het
vergroten van de tegenstellingen in Nederland.
Daarom is het zaak dat de krijgsmacht zich op alle niveaus
teweerstelt tegen een toename van rechto-extremistische
invloeden op het krijgsmachtpersoneel.

24-
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Dit

zal voornamelijk dienen

te gebeuren

door eon veel

uitgebreider voorlichting dan voorheen over de gevaren van
rechts-extreraisrae in het algemeen.
Anderzijds verdient het aanbeveling om, met name op

(beroeps-) opleidingen een grotere plaats in te ruimen voor
politieke vorming in de ruimste zin van het woord, waar dan
meer dan tot nu toe het geval is, het rechts-extreraisme aan
bod dient te komen.
Het in de praktijk zichtbaar maken van rechts-extremistische
aktivlteiten in de krijgsmacht zou ondersteund kunnen worden
door aan de Koninklijke Marechaussee gemelde incidenten niet

alleen

te toetsen aan enige strafwet maar deze ook op

voorhand te evalueren op mogelijk politiek/ideologische en/of
culturele achtergronden.

Samengevat kan gesteld worden dat de dreiging van rechts-extreme groeperingen met betrekking tot do krijgsmacht op dit
moment voor wat betreft het fysieke element minimaal is. Voor
wat het morele element betreft is oen latente dreiging
aanwezig met een groeiende tendens.

Vooralsnog zal aan de bestaande dreiging het hoofd geboden
kunnen worden door een duidelijke en uitgebreide voorlichtingskampagne en door tijdige onderkenning van incidenten met
een rechts-extremistische achtergrond.
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Vandaag Afrika..
Morgen Europa

JONGEREN
POSTBUS 962 • ^501 CZ DEN HAAG
TEL. (O70)-64 5232

KOM Bid ONS

JONGEREN FRONT NEDERLAND

TEGEN
IMMIGRATI

JONGEREN FRONT NEDERLAND

STEMRECHT VOOR
BUITENLANDERS

OVERBODIGE
LUX?

JONGEREN FRONT NEDERLAND
POSTBUS 962 • 2501 CZipEN HAAG

COMMUNISTEN AAN HET WERK

MASSA-MOORDEN IN UITVOERING
JONGEREN FRONT NEDERi A M n
POSTBUS 962! - 25O1 CZ DEN HAAG

STOP

MUI.TIRACIAAL

BLANKE TROTS
BLANK VERZET

TERREUR

{JONGEREN! FRONT NEDERLAND1

ONGEREN FRONT NEDERLAND

uitenlafaeirsWaif
,v

--

,iVtó^-:*>-$^**Stë&^i^:^

HOUDT EUROPA...

„ EUROPEES
JONGEHEN FRONT NEDERLAND

NEDERLAND
VOOR DE NEDERLANDERS
JONGEREN FRONT NEDERLAND

KOM BU ONS
JONGEREN FflONT NEDERLAND

SOLIDARITEIT

SOLIDARITEIT

MET

MET

PALESTINA

PALESTINA

FflQHT NEDERLAND

JONQERÏN FRONT NEDERlANi

STOP DE DERDE WERELDINVASIE
REMIGRATIE NOODZAAK

JONGERI-N FRONT NEDERLAND

(Hooligan
tegen

SLA PLAT
DIEROOIE
RAT!
-V N 5

.; 5sor

Roodfront
A N S

postbus
9^*00 AV Assen

Buitenlanders
eruit é
843
9400

AUSLANDER
RAUS!
NSDAP-AO
Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA
BUITENLANDERS

ERUIT!
MSDAP-AÖ

Box 8414,
SS506 USA

WIR SIND
WIEDER DA!
MSOAP AO
Boy 64N
NE tS850Ë ÜSJ

Lijst Janmaat /

Centrum
Democraten
RECHTS

V"*7/

NIET
LINKS

Geef uw stem aan Nederland
Stem 15 juni: lijst Janmaat / GenirumiSemoeraten
Ons 10 puntenprogramma
1 Invoeren referendum
2 Stop Anti-nederlanderbeleid
3 Grensbewaking óók na 1992
4 Verdubbelen AOW
5 Dierenbeschermingswet nu
6 Schoner milieu, maar zonder belastingverhoging
7 Remigratie minderheden uit ontwikkelingshulp
8 Moedwillige aids-besmetting onder strafrecht
9 Vergroten Openbare Veiligheid, zwaardere strafmaat
10 Stop Vreemdelingenstroom

Telefoon 070 - 46.92.64
VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJSEKRETARIAATr POSTBUS S4 - 2501 CB DEN HMQ

Als U tevreden bent over
het politieke beleid
moet U deze folder
niet lezen.
Aföö- ,-1/5 U ook \m1t (lal er een \.\
en h'ii.A., lees dan \cn1cr

Blijf bij de verkiezingen
maar thuis, als U weer
op de grote partijen gaat
stemmen. Zij hebben
genoeg verknoeid en Uw
stem misbruikt.

>">»rr .

,,'m.r l l l), CDA

H .- /s oiM L' u»rrfr tint on-e lumcnleunf t1>H>r </i> hiiiissf fwintn tichdiniiim
•

.- Is iMk U vindt itai Itct <tnrlo\\:n. tii' VKW/<? Mwrzttniriqfi <if ft/*/ti<'"i"

• ,-Us mik L' \nifti tlai liet ti\kt>n;eti tim mie \edei lamleti \wr iilnnnii ai /i.'i nut a,iüi c»i ••n:i' "i'/ivjn \\oftlt
\frkwamfhi;
Dun Konti lift itjii tif handen int /ie WIJN» vu re yaiin *fi'Ar/i.'
De <;D is de enige poütieKe partij, dio opkomt voor da belangen van de f?<g«>n N«?(j(?iiandsö bevofong.
Wij /inden dat het afgelopen moet zijn dal van waar ook ter \seretd mensen ons land ols asielzoekers
binren blijven stromen De CO >s er tegen dat aan de nederiandse bevolking vreemde culturen ongevraagd worden opgedrongen Dal de grenzen m 1992 zonder meer verdwenen
We voelen ons in het eigen land niet meer thuis Wij vinden dal hei afgelopen most ;>in met ^et onclorwijs in vreemde talen en culturen op kosten van de nederlandso belastingbetaler
De legering zegt dat de criminaliteit afneemt Daar g<?!öve-n w.) nic-fs van Wc5 denken u;if er ^o'.eei gestoten.
geroofd en misdreven wotdt, dat het de pan uitmst Méér kan gewoonweg niet Maar Nederland «en
veilig land? Kom nou!
De v'Olkgsgezondheid wotdt onbetaalbaar Z^n wi| zo ongezond ge-Aordcn' Oo politie wil met vorder,
de ütudenien kunnen mei verder' Do welvaart brokkelt stec-dg verder al do werkloosheid neemt tce.
ondanks geschreeuw en gebluf van PvdA en FNV Het bedelstaven wordt ondergraven Het onderwijs
verlesl steeds meer kwaliteit. Na 1992 komt de grole klap, als de regering de grenzen open wil stellen.
zonder dat ze do gevolgen daarvan kan overzien.
Da grote politieke partijen maken van ons land een grote puinhoop 2i| schijnen er pleger m to schappen hun eigen kiezers zoveel mogelijk bij do neus to nemen en in do ellende to storten
Als ook U vindt dat het ANDERS moet en BETER kan, steun dan do Centrumdemocraten
Om; motto is. NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS on daar brengt niemand ons van at Wij zetten door tot het regeringsbeleid weer op dat motto is afgestemd

STOP discriminatie
van
Nederlanders

C<r>tt umdettiocraten.
Postbus 84

C D
.''SOI

CB

Don Haag

25 juli 1989

A^n do Ondertekenaren van d«
kandidaten l ij s ton van de CD
Gcacht-e Ondertekenaar,

Enige tijd geleden heeft U de Kandidatenlijst vjor de Cb getekend.
Wij willen U daarvoor alsnog bedanken. Uw ouders' euiuiMj hoeft hot
mogelijk gemaakt dat onze partij aan de komende verkic^ingen van 6
september gaat deelnemen.
Dat LS een goede zaak, want hel is meer dan noodzakelijk dat een
ordentelijke vader lands l icvondc partij aan die vet'klesingon
deelneemt, Natuurlijk oien andere partijen dat niet zn uraan, w -in t
zij vrezen onze kritiek, die hot gevoerde beleid degelijk aan de
kaak
Het is evenwel niet. uitgesloten dat U binnenkort bezocht wordt 'Hoor
mensen, die zich uitgeven als "Anti van alles en nocj wat." zij au"len u mogelijkerwijze onder druk zetten om een door non voorgelegde
ver<laring te laten tekenen. In die verklaring zal waarschijnlijk
stam dat U vals bent voorgelicht bij het zotten met hot doel uw
handtekening op onze kandidatenlijst te zotten. Mogelijkerwijze it.it
U ook verteld worden dat U een schadeclaim van f 1.500,-- kunt
indienen. Dat kan ook, alleen krijgt u dat geld nooit.
De CD raadt U ten stctksto aan dat niet te doen. fx* mogelijkheid is
nie: uitgesloten dat, ton gevolge van processen voor de Atwndissemorr.srcchtbank on Gerechtshof, U voor hoge kastonvorooi Jol i mint»
kom1: te staan. Dat is reeds meer gebeurd. De CD is grhrrl t«?i gocdu
trouw. Als U lui l p nodiy heeft kunt U meteen ons secre* at iaa'
bellen, wij sullen trachten u te bo^rleiden en ovontuelo schade f o
beperken .
De CD isadt U derhalve hot volgende aan: Als U bor.ocht -jchl.
worden, vraag legitimatie van de bcaoekorn. Schrijf hun namen er,
adressen op, en gee£ die door a-in de politie on aan on:;, w i l
zuü.on er dan vcor zorgen dat U niet te jeu wil <tn dank bij
processen wordt betrokken.
Een goede raad:
U hen t nycr a l vanaf alsJJ Vitaal,

handtckc-niri j ?n,;et _ Let .

Dan kunt U nergens tegen uw wil meer bij betrokken woidrn. Dat ,;ou
ook te zot sijn, want u heeft enkel gebruik gemaakt van •!. v jo</pJu
domrrcr itische rechten, om r.otider enige vet piichtiruj uwcraijdd een
kandidatenlijst to tekenen. Behalve vot-" de ondersteuning hoeft
deze handteken'.nq totaal geen v;aarde.
De CD wil U d-ia j. voor nogmaals danksogflon on sai t > ach' n iri *">
;r as, hfKït democratisc'i progii^mnn in oe Tveode K;tru.'f
.t, te
Hot vi iendoli jke groo*'
j

Mov i, ,J.b. ,'3 c hu n man
Secretaris
Postbank 49.06,700

na l

CENTRUMDEMOCRATEN
JANMAAT houdt van
zingen, zingt u
met hem mee?

CENTRUMDEMOCRATEN
T K -LID JANMAAT :
NEDERLAND IS IN DE EERST
PLAATS
VOOR DE NEDERLANDERS

TEL. OVO-46 92 64 - POSTBUS 84 - DEN HAAG
TEL. 070-4692 6 4 - POSTBUS 8<t • OEN HAAG

CENTRUMDEMOCRATEN
JANMAAT...

U weet wel
waarom
TEL. 070-469264- POSTBUS04- DEN HAAG

CENTRUMDEMOCRATEN
Met JANMAAT in
da politieke top
leeft Nederland weer op

TEL. 070*46 92 84 - POST8US 84 , OEM HAAG

Bijlage 1.

C.P. '86
HET EUROPESE

ALTERNATIEF!

Strijdt mee voor:

Een nieuw Vaderland
Een nieuw Europa
Meldt u aan als lid, wl] hebben uw:steun nodig

,,

Voor:

1.

9 NATIONAALBEWUSTHIJN l
«l VREEMDEÜNGÊNSTOP !
«SOCIALE RECHTVAARDIGHEID !
• NEDERLANDERS, doe m&&,
_~—_™„_™J^. meJdi u aan als Hd!

'8B

Postbus 116
1300 AD

^

PLAATS VOOR ASIELZOEKERS !?
DOOS DE MASSALE INSTROOM

VAN ASIELZOEKERS BIEDT ZICH DE UNIEKE GE

LEGENHEiD AAN OM DE WERELD OP OVERTUIGENDE MUZE TÉ T Of .'E N D-5T KI J
NEDERLANDERS ONS KOLONIAAL VERLEDEN TE BOVEN ZU-N GEKOMEN! GliZE
EMINENTE POLITICI. VAKBONDSLE IDEftS EN KERKVQRSTEN ZIJN NU IN sTAA'
DE VRUCHTEN VAN HUN DWAZE PaiTlEK Tf; OOGSTEN. WANNEER NU ELKE PO
L I T I C U S EEN ASIELFAMILIE IN ZIJN BUNGALOW GASTVRIJHEID VERLEEND.
WANNEER DE PASTOOR EN DOM l NE HUN RIANTE PASTORIES TER BESCHlKKlWSTELLEN EN DE VAKBONDLEIDERS HUN VEEL TE ftUIKE WONINGEN EN VAKBONDPALEIZEN MET ASIELZOEKERS VULLEN DMl KUNNEN 2EKE3 E X T R A 100,C
VAN DIE VREE^£€LING£H, L'.|£ UITSLUITEND OP IN HUN VADERLAND vERVA'.
TE IDENTITEITSPAPIEREN REIZEN, WORDCN GEHUISVEST. OOK U KUNT OF .
CHRISTEN,OF AtS KIEZER,OF ALS BEIDEN. DIE DtZÊ POLITIEK

STEUNEN

BESCHEIDEN BIJDRAGE LEVEREN, GEEF SPONTAAN o. V. 5'10? VAN (JW Ni T
LOON, ZO'N AALMOES MOET HET TOCH HAARD ZIJN OM DAARMEDE LT^ 6EMOC
RUST EN MISPLAATST SCHULDGEVOEL

TE SUSSEN, Of NOG BETER; NEEM OC

EEN ASIELZOEKER BIJ U \H MUIS EN OK3ING HEM MET L l£FDE3!J*£ ZQ«(
HET MOET TOCH MOGELIJK ZIJN EEN KAMERTJE VRIJ TE WAKEN, ÉN DAN
STEMT U GERUST VERDER OP UW FAVORIETE PARTIJ.

DANK zij DIE HAAGSE POLITIEKE MAFFIA is ONS LAND TOTAAL VEPVUI
EN ONLEEFBAAR AAN HET HORDEN. «AA» VOOR MEN IS HET EEN HEMttS V.
S10EN WANT IN ENKELE JAPEN IS ONZE SAMENLEVIN EÉN VAN CRlMlNW.

TE IT STIJF STAANDE MüL T l RACIALE HUTSPOT GEWORDEN.
HOE? U DOET NIET MEE? U VINDT DAT WAANZIN?
WT? U VINDT DAT MEN STRENGER MOET CONTROLEREN. BESLISSEN f.N

TERUGSTUREN NAAR HET LAND VAN HÏRKOMST,
IV\ KIEST u TOCH C.P.'85 DE NATIONAALDEMOCRATISCHE PART u IN NE
LAND.NATIONAAIDEMOCRATEN UIT LIEFDE VOOR NEDERLAND, voo« Et
ZEKERE TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN!

C.P.'86
Postbus 176
—~^^—^^—^.^. 1300 AD ALME!

Centrumpartij
Nationaaldemocratische Beweging
in Nederland

• Durf voor een ECHT ander beleid te kiezen
in uw gemeente,breng dan uw stem uit op lijst 6!
• Kies voor «ONS EIGEN VOLK EERST»,ook
in uw gemeente, stem dan liist 6!
d De macht weer terug bi] de burger, natuurlijk ook
in uw gemeente, dus stem lijst 6!
• Wanneer u uw eigen Nederlandse samenleving
wilt behouden,
dan kunt u alleen maar stemmen op lijst 6!

Centrumpartij Telefonisch bereikbaar onder:
,g£

Postbus 176
1300 AD Mmere

03240/19855

LIJbT

§10/4565495

Centrumpartij

Nationaaldemocratische Beweging
in Nederland

LIJST 6

C.P,'86

GEEF ONS UW MENING
JA
IK BEN VOOR VREEMDELINGEN-STOP, NEDERLAND
VOOR DE NEDERLANDERS

NE

O

DE EIS VAN C.P.'ÖS DAT SCHIJNASIEL20EKERS EN
CRIMINELE VREEMDELINGEN ONS LAND UIT MOETEN
STEUN IK
O
NEDERLANDSE ARBEIDSPLAATSEN Zl JN OP DE
EERSTE PLAATS VOOR NEDERLANDSE STAATSBURGERS

C

DAT C P.'86 PROTESTEERT TEGEN OE VERVREEMDING
VAN ONS VADERLAND IS JUIST
O
DOE MEE! SCHRIJF ONS OF MELDT U AAN ALS LID.

NAAM
ADRES
PLAATS/CODE

EEN HART
VOOR NEDERLAND

C.P. '86

DE NATIONAALDEMOCRATISCH PARTIJ
IN NEDERLAND
POSTBUS 176
1300 A D ALMERE

TELEFOON 03240 - 1 9855
GIROREKENING 1934072

NAHOHA/tiHIOCRATISCHb POUTiBC K/tft HERKaOOSHEIDHSL E£ B A A S ! ' !
NATIOTAALKMOCRATISCHE POLITICI WETEN DAT ONZE WELSTAND ALLEEN GEWAARBORGD IS

INDIEN DE THANS HONDERDUIZENDE WERKELOZE NEDERLANDERS

«ttfc NUTTiu £ii ScïAALD 'rftfïK VEÜRtCHTfN.
ER IS WERK QENOEG TE DOEN IH ONS LAND MAAR DAAR !S GELD VOOR NODIG
OM DE INVESTERINGEN VAN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN, DUS VAN BEIOfN,
TE FINANCIEREN. ÖE HAAGSE CORRUPTE POLITIEKE KLIEK HEEFT ECHIEH DE
AFGELOPEN 25 JAAR ONS DURE GELD. HET GAAT OM VEEL MEER DAN HONDtW
MILJARD GULDEN, OVER Of BALK GEGOOID AAN ONTWIKKELINGSGELD, SLIBS t DfES, E.G. BIJDRAGEN EN GA ZO KAAR DOOft. GEWOON F O E T S I E l , Wf.ü NIE IS
«EER VAN TERUG TE VINDEfÜET GELD VOOR WERK

!S LH NU AL N I E T nf-Th,

EN 5TPAKS OOK N I E T «EER VOOR OMZl i(XIAt.E ZEKERHEID Et* GEZONÜHt H)f. •
ZORG.
STOP [£Z£ KffAKKZIlWIGE GELDSM.l JTEUU EN INVESTEER IM f. ÏGF.N LAfJU,

IW

EIGEN VOLK, DAT IS REGEREN EN EESTUREN.
HET GEZWETS OVER VREEKSEL INGENHAA7 !3 ONZJM.DAT

IS ALLEET4 MftAR T A K -

TIEK vAfj DE HAAGSE PO.ITIEKE KLIEK OM DE AANDACHT AF TE uiDFN VAN
KJN rV.ff!AANSE PRAKrtJKÊN, Bijl TEfJLAffflf : RS ZIJN GEEN ZONDEBOKKEN «AAft

wij NEDERIAKDEPS z\.«i HET SLACHTOFFER VAN EEN GEMEEN PW. I T I F K et s m
tCHTE P O L I T I E K DIENT DE BELATöEN VAN HET VO,K £f< STOPT VERDfPE VF.h

DE STEEDS STIJGENDE WERKELOOSHEID
C
fS GEEN NOODLOT,
| DAT WE MAAR LIJDZAAM OVER ONS HEEN
MOETEN LATEN GAAN l

VR£E«D!NG WEtR IN BEIDER BELANG VAN GAST EN GASTHEER. VREEMDELINGEN

MOETEN TEWUG. «u ZIJN N I E T HET wEfiE'.DARBefOSBusEAu NOG MINWH
'S «E&ELDS SOCIELAE DIENST!!

WERKKAMERS" ZOUDEN tut t ALLEEN VO.LEDIG MOETEN MEEBEPALEN, /
ALS «EDÊ-Of.'EitRHtKEfj D££L HESBEN AAN H£T GEHELE tCOWjHISCHf
N. /Ï.LEEN ZCJ KAN Df

PEvOLLITfQftóIRE £LECTPOMISC^€

f NOUS FW f f

!M 700K GEHOUDEN KOR DE K ZGfiDER DAT DE/£ WfWIKKEL fftó GE ME ft.

Tf N

LASTE GAAT VAN D£ HtRKNf.KEtt. Dooft P A R T I C f P A T J E MOE t GEGEVEN
HAT Df» AUlOMATIStPirKj GffW£H HOHÜI,

WAT WE MOETEN DOEN ???
OMDRAAIEN SVP.

IK JEffR

TIJD VOOR EEHHIEUCPaiTFCX»

C.P.'8S DE NATIONAALDEMOCRATISCH PARTS J
IN NEDERLAND
POSTBUS 1 76
1 300 DA ALMERE

TELEFOON 0 3 2 4 0 - 1 98 55
GIROREKENING 1 934072

PLAATS VOOR ASIELZOEKERS !?
DOOS DE MASSALE INSTROOM

VAN ASIELZOEKERS BIEDT ZICH DE UNIEKE GF-

GEEF ONS UW MENING

LEGF.HHE1D AftN OM DE WERELD OP OVERTUIGENDE WiJZE TE TONEN DAT WIJ

NEDEK AMDEfis ONS KOLONIAAL VERLEDEN TE BOVEN ZIJN GEKOMEN: Gr«t
EMINENTE POUTfCI, VAKBONDSLEIDERS EN KERKVORSTEN ZIJN NU IN STAAT
DE VRUCHTEN VAN HUN DWAZE POLITIEK TE OOGSTEN. WANNEER Nu ELKE PO-

JA

NE

0

O

DE EJS VAN C.P. '86 DAT SCHUNAStELZOEKEHS EN
CRIMINELE VREEMDEUNGEM ONS LAND UIT MOETEN
STEUN IK
O

O

NEDERLANDSE ARBEIDSPLAATSEN Zl JN OP DE
EERSTE PLAATS VOOR NEDERLANDSE STAATSBURGERS

O

O

DAT C.P.'86 PROTESTEERT TEGEN DE VERVREEMDING
VAN ONS VADERLAND IS JUIST
O

O

IK BEN VOOR VREEMDELINGEN-STOP, NEDERLAND
VOOR DE NEDERLANDERS

UïJCUS EEN A S i E L F A M Ï L Ï E IH ZIJN BUNGALOW GASTVRIJHEID VERLEEND.
WftM«R D£ PAS700» £N BOKÏNE HUW RIANTE PASTOSIES TER BESCHIKKING
STELLEN E« D£ VAKBOKDLEIDERS HUN V£EL TE RUIME WONINGEN EN VAKBONÏJPALE.I2EN MET ASiELZOEnERS VULLEN DAN KUNNEN ZEKER EXTRA 100.OOG
VAN Di£

VREEMDELINGEN. HE UITSLUITEND OP !N HUN VADERLAND VERVALS-

TE IDENÏITEFTSPAPJEREN REIZEN. WORDEN GEHUISVEST. OOK \j KUNT OF ALS
CKFTiSïtN.OF ALS K J £ Z £ R f O F ALS BUDtN. DIE DEZE PXITIEK STEUNEN UW
BESCHEIDEN BIJDRAGE LEVEREN. GEEF SPOHTAMJ n.V. 5-1UZ VAN UW NET70LOOÜ, ZO'df AALPWES KOET HET TOCH WAARD ZIJN OH DAARMEDE UW GEKOËDS-

DOE MEEI SCHRUF ONS OF MELDT (J AAN ALS LID.

R?.!ST £N MISPLAATST SCHULDGEVOEL TÉ SUSSEN. OF NOG BETER; NEEM OOK
EEK Af,ULZOfcKER BS J U IN KUIS EN OMHING HEM f€l LIEFD£»K«E ZORGEN,
H£ï MC)£i: TOCH MOGELfJK ZfJN ££N KAMERTJE VSIJ TE KAKEN. ÉN pAN
S7£MÏ U GERUST VERDfR OP Uw FAVORIETE PARTIJ.

DANK ZM DIE HAAGSE POLITIEKE «AFf IA is ONS LAT.-D TOTA^ VEHWTEEKD
EW OWU£f£lAAR AAN HET WORDEN. KAAR VOOR HEN IS HU

NAAM
ADRES

EtN HEMELS V I -

SÏOEH WAKT JK EMKEtE JAffE» !S ONZE SAKE,'Ê.EV;NG EEN VAN CRIKUW.I-

PLAATS/CODE

T t ï T STIJF STAANDE MULTiftACiALE HUTSPOT GEWORDEN.
KE? U ÖD£T N ! £ T MEE? U VINDT DAT KAAHZJW?
1ÏÏ? U Vi®1 DAT M£N STHENGEfi MQ£T COfUROLÏSEN. BïS'.!5S£N £N
IWAR HfT LAND VAM HE«fcOM5T.
C.P. '&> Dt NATIONAALDtMOCRATlSCtó P A R T I J JN
ATiONW(.DfMOCHA7£N UIT L JEFDt VOOR NEDERLAND. VfJOR £ E N
TOEKOMST VOOR OH2f. K ! f JOEGEN!

—

C.P.'86
Postbus 176
1300ADALMERE

EEN HART
VOOR NEDERLAND

C.P. '86

DE NATlONAALDEMOCRATfSCH PARTIJ
IN NEDERLAND
POSTBUS 176
1300 A D ALMERE

TELEFOON O 32 40 - 198 55
GIROREKENtNG 1934072

C.P

WIJ HEBBEN ER NU
ECHT GENOEG VAN:
* Van die invasie van horden
vreemdelingen!
* Van die meedogenloze criminaliteit!
* Van die gedwongen muïtiraciaie hutspot!
* Van die milieu - vernietigende industrie!

"Centrumparty*'

* Van die onrechtvaardige bezuinigingen!
* Van die miljarden verkwistende overheid!

Nationaaidemociatische Beweging
m Nederland
Postbus 176
1300 AD Almere
Taf. 03240/19855

WIJ ZIJN HET ECHT SPUUG ZAT! U OOK?
DAN IS ER TOCH:

C

"De Centrumpartij"
Postbus 176
1300 AD Afmere

C.P/86
Telefoon:
03240/19855
078/736730"
05234/12-44

a

k

ü.P. "86
Oe mationaaldemokratische
Beweging m Nederland

Strijdt mee voor:

Een nieuw Vaderland
Een nieuw Europa
Meldt is aan ate lid, wij hebben uw steun nodig !
Europa voor de Europeanen \j

Nationaaldemocratische Beweging
in Nederland

Postbus 176
1300 AD AJmere
Tel. 03240/19855

G,P= '86

