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Hoofdbestuursvergadering van de Centrum Partij (HB - CP).

Op woensdag 7. 12.'83 kwam in "de handelingen-kamer" van het Binnei
hof te 's Gravenhage het HB-CP in vergadering bijeen .
Voor de agenda moge verwezen worden naar bijgevoegde bijlage .
Circa 45 personen waren aanwezig .
De WIJER : praat in zijn openingswoord over de goede kring-bijeenkomt
in Winschoten . Wijst op de vele recente publikaties rond de CP.
De druk van buitenaf op de partij is enorm. Intern zfln er ook de no-
dige problemen , doch deze mogen , in verband met het voortbestaan
van de partij , niet naarbuiten konen. "Het front dient gesloten t«
bltfven".
Goedkeuring notulen HB-vergadering van 21.10.'8? geschiedt met eeni
kleine verandering rond de kandidatuur van' voor het DB-CP.
Genoemde was voor een DB-functie gevraagd .

3.Mededelingen etc*
Voorzitter. De WIJEB vraagt de afgevaardigden van de kieskringen e«
verslag te maken over kring-activiteiten vanaf oktober tot datum
vergadering .
- Er komt een vraag om toevoeging aan de agenda van de affaire in
Almere .
Toegestaan. Zal worden besproken onder 8a.
M. GIESSEN :geeft uiteenzetting over de politieke koers van de CP,
.(Vide bijgevoegde redevoering*
T̂art i j vooreitteV JANMAAT^p¥eekt zich uit tegen het idee dat de
CP het gat rechts van de PvdA. moet opvullen . Een dergelijke stel-
lingname acht hij te inkomensgericht . Hij acht de CP in staat tot
het verkrijgen van aanhang in alle inkomensgroepen.
- Op de vraag of''GIESSEN een referendum als consultatief of bindeni
..beschouwt, antwoordt hjj dat hjj het als bindend wil invoeren.

uit het Gooi: toont behoefte aan partijlectuur , gericht
op de middenstand en het bedrijfsleven .
GIESSEN t de werkgroep voor de Sociaal/Economische paragraaf is
hier aan bezig.
JANMAAT: wil dat de C.P. duidelijk laat blijken achter haar motto
"noch links noch rechts" te staan.
GIESSEN t het is van groot belang dat wij ons niet te sterk met
(extreem) recht s associëren.
pnêvr. uit Kampen i wijst op de wenselijkheid het pa:
îjprogram in braille te vertalen . s

: meent dat het document van GIESSEN zijn persoonlijke visi<
weergeeft . Het centrum-democratisch denken is in ontwikkeling .
Miets staat nog vast .

uit Haarlem : meent dat de C.P. alleen kan groeien indien
«ij op alle zaken inspeelt.

uit Rotterdam : wil in het HB een discussie over abortus

Europese verkiezingen.
Alfred VIERLING t geeft aan de hand van de nota "Punten voor een
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verkiezingsprogramma van het Europees Parlement" , een 20 minuten
durende uiteenzetting . (Vide bijlage ).

: stelt de vraag of reeds bekend is vat een|
verkiezingscampagne voor het Europese parlement gaat kosten .
M. KOIŜ késten zullen op korte termen begroot gaan worden .

uit Rotterdam t laten v$ ons niet te veel laten
verblinden door deze verkiezingen . Ook deelraad-verkiezingen in
Rotterdam en Amsterdam zfln van groot belang voor de CP.

Instelling organisatie-oommissie .
FRESCO i t stelt voor een tweetal commissie te benoemen .
een commissie zaljzich met organisatie van de verkiezingscampagne
bezig moeten houden , terwijl de tweede commissie het europees
programma van de CP moet uitwerken.
Stelt voor deze beide commissies onmiddellijk te installeren.
Voorstel afgewezen . l

8. ¥1 KONST > er zal op korte termijn , na aanpassing van het huishoude
lijk reglement , een permanente commissie benoemd worden , die zich
gaat bezighouden met de kandidaatstelling voor verkiezingen.

8a. Problemen in Almere.
H. VIEKLING : beide kandidaten voor de gemeenteraad staan ingeschrc
ven in het bevolkingsregister te Almere . Laten ze maar bewijzen
dat beide kandidaten niet hun feitelijke woonplaats in Almere heb-
ben •
N. KONST : roept de aanwezigen op om de installatie van de gemeente
raad op 1 januari "\9&k in groten getale te bezoeken .

Bfilagen t

Ag-enda HB-vergadering.
Ideologie en politieke koers van de Centrumpartij,
Punten voor een verkiezingsprogramma van het Europees Parlement.
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Centrumpartij
031»

HocMMkretariui:
Pwrtbu» 670
«Hl CR '
Tel. 070-493322 (10.00-17.00 uur)

0»-313146(b.g.g.)
Pottgiro nr. 43.48.100
CMrtrumbank nr. W.68 02.693

aan de leden van het Hoofdbestuur

der Centrumpartij

28 - IJ - 1983,

Geacht Hoofdbestuurslid

Bij deze nodig ik U uit tot bijwoning van een H6 vergadering in het ka-

der van de fractievoorlichting.

De vergadering vindt plaats op woensdag 7 december 1983 op het Binnen-

hof la te Den Haag.

De zaal is open om 19.30 uur, de vergadering begint om 20,00 uur-en wordt

voorgezeten door de heren H. de Hij er en D. Segers.

De agenda luidt als volgt :

1) Opening

2) Notulen HB vergadering 21-10-83

3) Mededelingen en ingekomen stukken

4) Politieke koers, besproken door drs. M.Giesen

5) Europese Verkiezingen, besproken door drs. A. Vierling

6) Discussie

- PAUZE

7) Instelling organisatie comtnisie Europese verkiezingen.

8) Vaststellings-procedure Europese verkiezingen.

9) Rondvraag

10) Sluiting.

Gaarne bericht bij verhindering.

U een goede vergadering toewensend verblijf ik,

«iet vriendeli,
l*.

rtijsecretaris.

•te*



Ideologie en politieke koers van de Centrumpartij *£ 1709858
' De (Jentruropartij wordt terecht getypeerd als partij, die uit kan groeien tot de vierde
grote politieke stroming in ons land, naast socialisme, liberalisme en christen-demokra-
"tie. De leiding van de Centrumpartij heeft vanaf de oprichting dit ook nagestreefd in de
keuze van haar program en doelstellingen .
Drie aspekten aan de doelstellingen zijn mijns inziens essentieel voor de partij , als
ze als vierde politieke stroming zich wil manifesteren.
Ten eerste t het nationale belang
De Centrumpartij kent aan het nationale , Nederlandse belang"veel waarde toe in al haar
voorstellen. De nationale staat is het juridisch orgaan voor bestuur en beheer van het
thuisland, Nederland, voor het Nederlandse volk. De Nederlandse staat is te beschouwen
als de juridische vormgeving van ons gevoel en besef van sociaal-kulturele saamhorigheid
en heeft danook het zelfbeschikkingsrecht van ons volk te waarborgen en te verdedigen
onder alle omstandigheden.
De'nationale staat' is anders geïnterpreteerd een loos, inhoudloos begrip en snel op weg
zijn bestaansrecht te verliezen. Staten te beschouwen als woonlanden , waarin toevallig
ook nog oorspronkelijke volkeren wonen en waarop en waarin andere volksgroepen dezelfde
dezelfde rechten zouden hebben, maakt de volkeren'uiteindelijk rechteloos, uitgeleverd
aan een technocratische kaste van bestuurderen. Dit kan nooit de bedoeling zijn van het
internationale volkerenrecht.
De Centrumpartij is niet tegen immigratie van individuele personen die zich willen aan-
passen en hier een bestaan willen opbouwen; wel tegen massale immigratie van volksgroepen
, die hier hun vreemde zeden, gewoonten en taal willen blijven praktizeren en een bedrei-

^ ging vormen voor de oorspronkelijke bewoners.
~~ de Centrumpartij is over dit nationale beginsel van onze partij een zeer grote over-
eenstemming , van welke zijde men ook komt.
Ten tweede i de demokratie
De demokratie wordt door de Centrumpartij gezien als de staatsvorm .waarin de volkswil
zo goed mogelijk tot uitdrukking kan komen. Het streven naar een zo groot mogelijk maat-
schappelijk draagvlak voor ingrijpende overheidsbeslissingen is essentieel voor de Cen-
trumpartij. Daarom verwerpen wij het aanscherpen ; polariseren, van verschillen in ons
.volk tot maatschappelijke tegenstellingen.
Ben aantal verschillen wil ik met U doornemen.
1. Christelijk / kerkelijk - niet-christelijk / buitenkerkelijk.
-De Centrumpartij gaat uit van christelijk-humanistische normen en waarden, zoals die
hier in Europa gestalte hebben gekregen, dus ook met erkenning van het belang van natio-
nale samenlevingen.
2. Liberalisme / vrijheid - socialisme / gelijkheid.
De Centrumpartij verwerpt beide in hun extreme vormen* Het aksent dient te liggen op
eigen verantwoordelijkhied en een goed gevoel van saamhorigheid. Zwakkeren en behoefti-
gen in de Nederlandse samenleving behoren beschermd te worden en steun aan andere volke-
ren is wenselijk.
3* Werkgever / kapitaalverstrekker - werknemer / arbeidv er etrekker.

- ~* Centrumpartij roept de organisaties van beide groepen op in goede harmonie zonder
onnodige polarisatie te overleggen en tot overeenkomsten te komen. De staat dient daar-
bij nauwlettend toe te zien , dat ekonomische vrijheden niet misbruikt worden of ten
koste gaan van de gemeenschap in zijn geheel. Zolang dit niet nodig is , dient het over-
leg van de sociale partners zo vrij mogelijk te zijn. Overbodige staatsinmenging Heet
vermeden worden. Groot belang hechten wij aan versteviging van konsumenten- en miljeu-
organisaties, die immers de belangen van de hele gemeenschap dienen.
4. Gezag / representatieve demokratie - inspraak / direkte demokratie. :
De Centrumpartij wil de goede kanten van beide benutten in een centrumdemokratische tus-
sen—vorm, waarbij ingrijpende overheidsbesluiten eerst aan ons volk middels volksstem-
mingen, referenda, ter beoordeling worden voorgelegd.
De Centrumpartij kiest niet voor Rechts en niet voor Links, Maar presenteert zich uit-
drukkelijk als partij van het vergelijk, van de gematigdheid en noemt zich danook terecht
centrum-deraokratisch.
Het partijkader dient zich ten alle tijden bewust te zijn van deze centrumdemokra-
tiBChe doelstellingen en zich daaraan te houden. Hen mag elkaar niet verketteren vanwege
een gematigd linksere of rechtsere opstelling of achtergrond, fir wordt onderling en
de buitenwacht een grote mate van partijdiscipline verwacht.



In het partijprogram en in artikelen in de Middenweg zijn de centrumdemokratische doel-
stellingen zoveel mogelijk uitgewerkt. Ik verzoek U dringend daaraan te denken "bij dis-
kuBsies intern en extern» Ik noem er nog eens enkele.
*De Centrumpartij is vó6r i referendum als aanvulling op het parlementaire stelsel, vrij
overleg tussen de sociale partners é'n Bociaal-ekonomi&che solidariteit middels het socia-
le zekerheidsstelsel, versterking van konsumenten- en miljeuorganisaties, ontzuiling,
soepele zedelijkheids-wetgeving.
De Centrumpartij is tegen t polariserende verzuilingspolitièk van bv. VARA, Humanistisch
Verbond, NCRV e.d., opkloppen van klasse-verschillen bv. door de toppen van werknemers-
en werkgevers-organisaties, eenzijdige indoktrinatie van Links of Rechts, intolerante
zedenpreker!j, een almachtige staatzich uitend in overmatige wet- en regelgeving en een
buitensporig staatsapparaat.
De Centrumpartij is voer de rechtstaat, voor rechtvaardigheid en tégen de nachtstaat Met
zijn orde-verheerlijking. Die machtstaat, diktatuur, dreigt van Links é'n Rechts. De uit-
bouw van de verzorgingsstaat kan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers vergaand
ondermijnen en leiden tot een diktatuur van een heersende kaste. Dat wensen we niet.
Maar ook burgerlijke ongehoorzaamheid, de extreme vor» van burgerlijke vrijheid, kent dui-
delijke grenzen. Geweldadige akties en akties, die ten koste gaan van essentiële belangen
van anderen en het gezag op losse schroeven zetten, verwerpen we ten eene male.
Ten derde i de solidariteit
Bizonder hechten wij waarde aan de solidariteit met de eigen Nederlandse gemeenschap naar
verleden , heden en toekomst toe. Respekt voor ons zelf bij respekt voor ons voor- en
nageslacht. Behoud en uitbouw van ons kultureel en wetenschappelijk erfgoed. Kennis van
*"" eigen geschiedenis. Respekt voor eigen taal, gewoonten en zeden. Goed rentmeesterschap
over de landschappen , die door onze voorouders vorm gekregen hebben. Ecologisch miljeu-
besef bij al ons handelen. Gezondheidbewaking.
Kortom in woord en daad dienen wij indachtig te zijn aan onze plicht van sociaal-kulture-
le en sociaal-etnische solidariteit.
Tot zover de aspekten in de doelstellingen van de Centrumpartij. Deze aspekten zijn terug
te voeren op de beginselen van vaderlandsliefde, rechtvaardigheid en solidariteit.
Opzettelijk stond ik uitvoerig stiL bij de centrumdemokratische doelstellingen.
Als ik kijk naar de opvattingen van onze leden ,ook onze kaderleden, sinjaleer ik persoon-
lijk- en maatschappelijk bepaalde verschillen . Sommige ex-YVD'ers gaan er teveel van-
uit , dat elk Centrumpartij-lid hun oude opvattingen vel zal delen of moet gaan delen.
Recente ledengroei heeft vooral plaats ter rechter zijde. We moeten echter oppassen met
het imago van een rechtse partij.
De kiezers op de Centrumpartij komen wel degelijk uit alle lagen . Het kiezersonderzoek
door Haurice de Hondt na de uitetekende resultaten van de Centrumpartij in Almere bracht
aan het licht , dat deze kiezers/le*vinden zijn bij i inkomensgroepen van laag tot modaal,
mensen met een opleidingsnivo van laag tot middelbaar, buitenkerkelijken , ex-PvdA -
én ex-VVD - stemmers.
Ĵ Tschijnlijk zijn er in onze aanhang ook regionale verschillen i in het Westen meer ex-
VuA, in het oosten meer ex-CDA bv.

Als we ons kiezerspotentieel en ons ledenbestand bekijken tegen de achtergrond van onze
centrumdemokratische doelstellingen moeten we ons er bizonder voor hoeden iemand niet
zijn of haar vroegere politieke afkomst te verwijten. Geen verkettering net links of
rechts.
Laten we nu eens kijken naar de politieke markt. De publieke opiniemakers verdelen deze
vrijwel altijd in Links en Rechts. Rechte is vrijwel totaal opgevuld door VVD en CDA.
Jfet CDA is sterk verrechtst uit angst voor kiezersverlies aan de VVD.
Links laat mijns inziens een groot gat zien aan de rechter zijde , waar voorheen DS '70
en D'66 opereerden. De PvdA, vroeger erg verlinkst, is dit gat weer snel aan het terug-
veroveren.
De Centrumpartij laat een geweldige kans liggen , als ze zich het opgeplakte iaago van
rechtse partij laat welgevallen en door uitspraken en optreden van kaderleden voedsel
blijft geven aan dit rechtse etiket. De Centrumpartij moet zich duidelijk manifesteren
als middenpartij, centrumpartij, welke het opneemt voor de gewone man, die geen extremis-
me wil, de gewone sociaal-, christen- of centrum-demokraat.
Kodeloos afzetten tegen de PvdA - of FNV -achtergrond van leden is funeeti daar zitten
Juist veel van onze toekomstige leden. We mogen niet kiezen voor de blinde bezuinigings-
van het kabinet Lubbers-Ruding. ^̂



•De Centrumpartij moet herkenbare sociaal-ekonomische opvattingen hebben, die blijk geven
van solidariteit net de zwakke groepen in de Nederlandse samenleving ,zoals kleine »elf-
•standlgen, uitkeringsgerechtigden» gewone ambtenaren; In het algemeen gewone, vireinig-bemid-
delde -mensen. Er heerst enige zorg bij sommige leden over de politieke toekomst van de
Centrumpartij, indien het buitenlander-beleid van de Centrumpartij een dekmantel zou blij-,
ken te zijn om een puur rechts beleid te verwezenlijken.
Ik doe dan ook een oproep de rijen te sluiten, partij-discipline te betrachten en de partij-
doelstellingen uit te dragen in echt centrumdemokratische zin*
De kans voor een forse vierde politieke stroming ligt er teen centrumdemokratische partij,
een volkspartij van het politieke midden, die veel geestelijke vrijheden garandeert voor
het individu en tegelijk oog heeft voor de nationale belangen van ons volk.
Denk en handel naar onze drie beginselen van rechtvaardigheid , vaderlandsliefde en soli-
dariteit.

rede,uitgesproken op de HE-vergadering
Den Haag , 7 december 1983

drs. Hart Giesen

.»



PUNTEN VOOR EEN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN HET EUROPEES PARLEMENT (konsept Vlerling)

1. Invoering van het Europees Referendum

Het Europees Parlement stelt nu niets voor. Doordat de landbouwbegroting
(verplichte uitgaven) reeds het leeuwendeel van de door het E.P. vast te
stellen begroting uitmaakt, blijft van het parlementair recht van amendement
niets over. Ter versterking van de bevoegdheden van het E.P. stellen w1J voor,
dat het zelf het Initiatief neemt Europese Referenda ter uitwerking voor te
leggen aan de Europese Kommissie ten aanzien van onderwerpen als (kern-) energie,
vreemdelingenbeleid, eurokernwapeis, ontwikkelingspolitiek. De Europese kiezers
kunnen zich dan rechtstreeks uitspreken ook over de politiek in andere landen
van de Europese Gemeenschap, dan waarin zij wonen.
Het E.P. verklaart vooraf zich unaniem neer te leggen bij de uitslag van de
referenda. Als de Raad von Ministers zich niet houdt aan de uitslag van deze
referenda, zal het E.P. de gehele E.G.-begroting afkeuren. Zodoende hoeft voor
de Invoering van de referenda niet eerst een jarenlang durende wijziging van
het E.E.G.-Verdrag te komen.
De Europese politiek wordt erdoor verlevendigd en gedemokratlseerd. Daar kunnen
de Eurocraten niet langer meer omheen.

Z. Energie/milieubeleid

Het E.P. maakt zich sterk voor een samenhangend beleid, erop gericht om energie
vooreerst daar te winnen, waar zulks het meest ekologlsch verantwoord kan
g*<trh1eden. Men stelt daartoe een plan op om binnen de eerstvolgende 20 jaar
tot een zo ekologlsch verantwoord mogelijke Infrastruktuur voor de zware en
petrochemische industrie te komen. Hierbij dient vooral een preventief beleid
.gevoerd te worden ten janzien van lange termljneffekten, zoals de zure regens.
Het beleid dient te voorkomen, dat dezeTfde èffetten païHirWSIa> wW«W tn
het onomkeerbare stadium. ZIJ moeten dus verdiskonteerd worden in de soclaal-
ekonomlsche programma's der lidstaten.
Aangezien het hier ten principale gaat om dwingende kaderwetgeving, moet navenant
overleg worden gevoerd met de USA, Japan en eventueel met de COMECON.

3. Ekonomlsche politlek/Inkomensbeleid/sociale voortlenlngen /

Er komt een Europese stlmulerlngspolttlek In de orde van ongeveer dHe»maal
het huidige Europese budget. Deze moet gepaard gaan met het besef, dat de landen
met de grootste arbeidsinspanning (• arbeldsproduktlvltelt) ook het meest mogen
profiteren van de Europese fondsen. Nederland mag zich niet kapot stimuleren
ten bate van lidstaten met een veel slechtere arbeidsinspanning. Het Europees
Regionaal Fonds moet weer aanspreekbaar zijn voor Nederlandse regio's en het
Sociaal Fonds (geld aan Nederland is gehalveerd) moet ook weer Nederland ten
goede komen. Associaties met zwakke ekonomlee'n worden niet voortijdig omgezet
1n lidmaatschappen. Het voorzieningenpakket van de Nederlandse sociale wetgeving
wordt niet afgebroken ten bate van de betaalbaarheid van sociale zekerheid In
andere lidstaten of associaties.
Nivellering van Inkomens wordt niet overal 1n de EG op gelijke mate doorgevoerd.
Bestrijding van de jeugdwerk loosheid wordt tevens bestreden voor een stringente
bevolkingspolitiek op langere termijn.

4: Openbare vei11ghe1d/drugs

Er komt een drugsbeleid (In de zin van mijn U reeds voorgelegde drugnota), welk
op Europees niveau wordt tenultvotrgabracht: veoiUniMe; aan eerBalifraaHe*,
specifieke (noodtoestand-) bevoegdheden voor politie en Justitie inzake drugs-
bestrijding. Politie en justitie mngen eigener beweging onderzoek verrichten
in willekeurig welke andere EG-lldstaat Inzake drugskriminalttelt.
Illegalen binnen de EG-landen worden gemeenschappelijk uitgezet.

•5. Europese kuUuurpol' «k

Er komt een aktteve ondersteuningspolltlek van de In de EG aanwezige kuituren
en regionale eigenheden. Het gevaar van toenemende Islamisering wordt onderkend
en tegengegaan. Turkije en andere nlet-Europese landen blijven verstoken van
het recht van vrij verkeer van personen, gelijk de Europese landen lidstaten
van de EG.
Humanistische/christelijke waarden worden verdedigd.

6. Ontwikkelingshulp/remigratiebeleid

Ontwikkelingshulp wordt vooreerst besteed aan terugkeerprojekten van gastarbeiders
In hun landen van herkomst. Oe hulp wordt vla de EG gegeven, dus is gevrijwaard
van neokolonialisme. Ontwikkelingshulp/uitgaven uit Europese fondsen staakt
als He landen van herkomst hun burgers niet meer teruimenen. Het niveau van
de hulp moet van alle EG-landen gelijk rijn, behoudens ekstra's voor terugkeer-
projekten.

7. Europese defensiepolitiek
Gestreefd wordt naar een onafhankelijkheid van zowel de Sovjet-Unle als de Ver-
enigde Staten. Dit impliceert de ontwikkeling van een Europees gekobYdlneerde
kernmacht. Als echter de ontwikkeling naar een hecht samenballend Europa niet
mogelijk blijkt. Is de samenwerking met de USA in de NAVO onontbeerlijk.
Mat kan Europa voor Nederland betekenen ? Met de grote partijen in de buurlanden
willen wij een Europese juridische ruimte: Gemeenschappelijke opsporing van
illegalen, krlminelen en drugsmaffla. Overdracht van strafeksekutle naar landen
van herkomst. Een Europese terugkeerpol1t1ek: Gemeenschepsprojekten, geen vrij
verkeer van werknemers met Turkije, Marokko of overige nlet-furopese landen.
Ontwikkelingshulp terugbrengen tot Europees niveau. Sociaal en regionaal fonds
weer aanwenden voor Nederland. Een Europees kultuurbeleid: Berlijn, Parijs en
onze steden behoeden voor Moslim-overheersing.
Europese regeling van kinderbijslag, fiskale recherche. Europees milieubeleid
(zure regen, Rljnvervuillng). Europese programma's tegen Jeugdwertcloosfieid.
HIJ DOEN NEE AAN DE EUROPESE VERKIEZINGEN OMDAT:

A. dan duidelijk wordt dat het programma van de Centrumpartij als twee druppels
water lijkt op dat van de grote partijen in de buurlanden: de Centrumpartij
is niet extremist 1n Nederland, Nederland Is extremist In Europa (bijvoorbeeld
drugsbeleid. kuUuurpol itlek, terugkeerbeleid, verhindering van vrij verkeer
van werknemers uit Turkije, associatie-verdrag niet uitvoeren);

B. alleen wij het Europees Parlement kunnen versterken als referendumpartij: wij
willen Europese volicsbeslulten, bijvoorbeeld inzake vreemdelingenbeleid,
kernenergie, drugs, zodanig, dat de Europeaan zich ook kan uitspreken over de
situatie in een ander Europees land, dan waar hij woont;

C. de E.V. een landelijke verkiezing zijn en dus een enorme graadmeter voor de
CP 1n Nederland. B1J geringe opkomst zullen Juist onze gemotiveerde stemners
op de gloednieuwe CP relatief meer opkomen dan de andere partijen. Een serieuze
middenpartij kan niet wegblijven uit Europa, waar de kern van de sociaal-
ekonomische besluitvorming plaatsvindt (multinationals, landbouw, visserij);

D. het levert de CP een internationaal platform op om zijn boodschap uit te dragen
en kontakten te leggen. Het kost niets, maar levert wel geld op, ook als we
het niet zouden winnen, als we een lijstverbindlng zouden aangaan (geld komt
als verkozen en als Inkomen van de afgevaardigde);

E. het Is niet de bedoeling om zich te laten inpakken door een "Europavreemd
parlement", de CP moet Juist het E.P. weer terugbrengen naar af: het moet over
de problemen van de gewone Europeanen praten, niet alleen over mensenrechten
bulten Europa;

F. het een uitstekende gelegenheid Is de strijd aan te binden met onze politieke
tegenstanders In Nederland. CDA's landbouwbeleid. VVO's rol voor multinationals,
Klein-Links niet groen maar rood (PSP lijsttrekker) strijdt voor een leefbaar
Europa, wat door hun toedoen juist onherkenbaar wordt.

<!

OO
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Afschr.:

DO treft:

Vergadering van het Hoofdbestuur ran Aa Owtruapart i j. gehouden op
7 daoember 1983 in hat B<«n*«>K*f ta Pan Haag»

De hierboven aangehaalde vergadering begon onatreeka 20*00 uur en
eindigde omstreeks 23.45 uur*
Onder de aanwezigen werden herkend»
KQHST.Hioolaaa.T,

VHBBSWI Jït W.T .B,
7RBSCO,Ban
WIJEE. de . Hendrik. W,

JANMAAT, Jehannaa. C.H,
VIERLDTG t JLLfred
GISSEN,Mart en, T,

X ]



l) Zo nodig «ndcra rubricering tangntn.

VERVOLGBLAD Nr.

In totaal waren ongeveer 35 personen op deze vergadering a_anwezig> '
De opening van deze vergadering werd verricht door Henk de! WIJEH.
De WIJER vroeg een ieder meer begrip op te brengen voor de stand-
punten van anderen binnen de partij.
Na deze opening werden de notulen overlegd van de vorige HB-verga-
dering,d.d.21-10-1983.Door het HB werden deze notulen vervolgens
goedgekeurd.

=MEH3DSLIN(ïEIi^Het Hoofdbestuur werd medegedeeld dat het HB-lid
imomenteel in het ziekenhuis ligt

en daardoor verhinderd was deel te nemen aan deze vergadering.
Ook werd een ieder medegedeeld dat er een aantal ingekomen stukken
waren waarin grote kritiek werd geleverd op de verkiezing van het DB.
Deze ingekomen stukken waren afkomstig van
Naar verluidt had graag zelf in het DB plaats genomen.

-POLITIEKE KOERS.Over de te volgen politieke koers van de CP werd '
een lezing gehouden door GISSEN,Marten.T. .GrIESEN
kreeg op zijn toespraak veel kritiek van'JANMAAT en KONST'.Deze kritJd
was gelegen in het feit dat zowel JANMAAT als KONST de mening waren
toegedaan dat GrlESEN niet de partijopvattingen had verkondigd.
Zie bijlage _j(op schrift gestelde toespraak van GrIESEN)

-Europese Verkiezingen.Over dit onderwerp werd een toespraak gehoudei
door VtERLINGr,Alfred Vanaf januari 1984 zal de CP middels de
radio en de TV veel aandacht gaan besteden aan deze verkiezingen»
Voor januari 1904 zullen nog een aantal zaken geregeld moeten worden
VIERLINGr dealde tevens mede dat de Schumacherstichting voornemens is
gemeenteraadscursussen te geven aan diegenen die willen deelnemen
aan de deelraadsverkiezingen in Rotterdam.



1) Zo nodlo mdira rubrtotrlng Mng«vwi.

VERVOLGBLAD Nr. 2 .

••

Naar verluidt heeft zich kandidaat gesteld voor deze
verkiezingen.

-ORGANISATIE EUROPESE VERKIEZINGEN.Ten behoeve van de Europese
Verkiezingen zal ean commissie in het leven worden geroepen.Deze
commissie zal zich gaan bezighouden met het maken van propaganda
voor de CP ten behoeve van de Europese Verkiezingen.
Leden van het HB kunnen zich voor deze commissie opgeven bij het
DB.De opgave dient schriftelijk te geschieden.Twee personen hebben

/ --i
zich reeds aangemeld.Het betreft hier: en

.Mogelijk zal zich ook opgeven maar hij wil hier

eerst met VIERLING over praten.

-Vaststelling procedure Europese Verkiezingen.
Voor het hierboven aangehaalde onderwerp zal ook een commissie in
het leven worden geroepen.Deze commissie moet een bepaalde lijn
gaan uitstippelen waaraan de com-.issie Organisatie Europese Ver-
kiezingen zich dient te houden.Met andere woorden deze comaissie
heeft de wetgevende macht en de commissie Organisatie Europese
Verkiezingen heeft de uitvoerende macht.Voor de comsiisaie Vaststel-
ling Procedure Europese Verkiei^ngen zal het DB kandidaten naar
voren br eng en.Hoogs t waarschijnlijk zal VIEHLINGr als eerste kandi-
daat na-:r voren worden gebracht.

mmm^m

-^te

-GEMEENTERAAD ALJISRE..Over dit inmiddels zo bekende onderwerp hielden

VIERLING en dé 'V/IJ5R een toespraak.De aanwezigen werden medegedeeld
dat de problemen ten aanzien van Ben FRESCO inmiddels opgelost wa-

ren. FRESCO woont inmiddels"echt" in Almere.Naar verleidt heeft men
dit ook gecontroleerd.Ten aanzien van VREESWIJK ligt dit wat moei-
lijker.Hij staat wel in Alffiere ingeschreven,maar woont daar niet.
JANMAAT was de mening toegedaan dat indien de problemen met VREITS-
WIJK niet snel opgelost zouden worden men een andere kandidaat
naar voren zou moeten brengen.Dit zou dan een zekert

zijn.
Nico KOÏÏST was het niet met JANMAAT eens.KONST vond dat VREESWIJK
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t) Zo nibrlMrlng

VERVOLGBLAD Nr.

persé in de gemeenteraad van Almere moest komen.De installatie

dient op 2 januari 1984 plaats te vinden.

Het HB werd medegedeeld dat zij op de hoogte zou worden gehouden

van de ontwikkelingen ten aanzien van Almere.
*

Mbt. de minderhedennota deelde de mede, dat deze binnenkort zou

verschijnen. vroeg de aanwezigen of zij zich zouden kunnen

vinden in een grote folderactie ten behoeve van de deelraadsverkiezingen

in Rotterdam. Deze folderactie zou dan moeten plaatsvinden op 19 december

1983. Volgens zou hij zo 'fO man op de been kunnen brengen.

Bijgevoegd een stencil (bijlage *f), uitgereikt op de vergadering, bedoeld

als handleiding voor het opzetten van"afdelingsaktiviteiten.
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1710684
Centrumpartij

aan de leden van het Hoofdbestuur

der Centrumpartij

r 28 - 11 - 1983,

Geacht Hoofdbestuurslid

' j'-1*; .'••"••

;

*•:»•••

Bij deze nodig ik U uit tot bijwoning van een H9 vergadering in het ka-

der van de fractievoorlichting.

De vergadering vindt plaats op woensdag 7 december 1983 op het Binnen-

hof la te Den Haag.

De zaal is open om 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur en wordt

voorgezeten door de heren H. de Wijer en D. Segers.

De agenda luidt als volgt :

1) Opening

2) Notulen HB vergadering 21-10-83

3) Mededelingen en. ingekomen stukken

4) Politieke koers, besproken door drs. M.Giesen

5) Europese Verkiezingen, besproken door drs. A. Vierling

6) Discussie

- PAUZE

7) Instelling organisatie commisie Europese verkiezingen.

8) Vaststellings-procedure Europese verkiezingen.

9) Rondvraag

10) Sluiting.

Gaarne bericht bij verhindering.

U een goede vergadering toewensend verblijf ik,

met vriendelijke
1.0,

Mar, rtijsecretaris.
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Ideologie en politieke koers van de Centrumpartij *
De Centrumpartij wordt terecht getypeerd als partij, die uit kan groeien tot de vierde
grote politieke stroming in ons land, naast socialisme, liberalisme en christen-demokra-
tie. De leiding van .de. Centrumpartij heeft vanaf de oprichting dit ook nagestreefd in de
keuze van haar program en doelstellingen .
Drie aspekten aan de doelstellingen zijn mijns inziens essentieel voor de partij , als
ze als vierde politieke stroming zich wil manifesteren.
Ten eerste i het nationale belang
De Centrumpartij kent aan het nationale , Nederlandse belang veel waarde toe in al haar
voorstellen. De nationale staat is het juridisch orgaan voor bestuur en beheer van het
thuisland, Nederland, voor het Nederlandse volk. De Nederlandse staat is te beschouwen
als de juridische vormgeving van ons gevoel en besef van sociaal-kulturele saamhorigheid
en heeft danook het zelfbeschikkingsrecht van one volk te waarborgen en te verdedigen
onder alle omstandigheden.
De'nationale staat' is anders geïnterpreteerd een loos, inhoudloos begrip en snel op weg
zijn bestaansrecht te verliezen. Staten te beschouwen als woonlanden , waarin toevallig
ook nog oorspronkelijke volkeren wonen en waarop en waarin andere volksgroepen dezelfde
dezelfde rechten zouden hebben, maakt de volkeren'uiteindelijk rechteloos, uitgeleverd
aan een technokratische kaste van bestuurderen. Dit kan nooit de bedoeling zijn van het
internationale volkerenrecht.
De Centrumpartij is niet tegen immigratie van individuele personen die zich willen aan-
passen en hier een bestaan willen opbouwen; wel tegen massale immigratie van volksgroeper.

„., die hier hun vreemde zeden, gewoonten en taal willen blijven praktizeren en een bedrei-
/̂ 'g vormen voor de oorspronkelijke bewoners.

- _r de Centrumpartij is over dit nationale beginsel van onze partij een zeer grote over-
eenstemming , van welke zijde men ook komt.
Ten tweede : de demokratie

* De demokratie wordt door de Centrumpartij gezien als de staatsvorm ,waarin de volkswil
zo goed mogelijk tot uitdrukking kan komen. Het streven naar een zo groot mogelijk maat-
schappelijk draagvlak voor ingrijpende overheidsbeslissingen is essentieel voor de Cen-
trumpartij. Daarom verwerpen wij het aanscherpen ; polariseren, van verschillen in ons
volk tot maatschappelijke tegenstellingen.
iJen aantal verschillen wil ik met U doornemen.
1. Christelijk / kerkelijk - niet-christelijk / buitenkerkelijk.
De Centrumpartij gaat uit van christelijk-humanistische normen en waarden, zoals die
hier in Europa gestalte hebben gekregen, dus ook met erkenning van het belang van natio-
nale samenlevingen.
?.. Liberalisme / vrijheid - socialisme / gelijkheid.
De Centrumpartij verwerpt beide in hun extreme vormen. Het aksent dient te liggen op
eigen verantwoordelijkhied en een goed gevoel van saamhorigheid. Zwakkeren en behoefti-
gen in de Nederlandse samenleving behoren beschermd te worden en steun aan andere volke-
ren is wenselijk.

-3/~ Werkgever / kapitaalverstrekker - werknemer / ar beidver s trekker.
j Centrumpartij roept de organisaties van beide groepen op in goede harmonie zonder
onnodige polarisatie te overleggen en tot overeenkomsten te komen. De staat dient daar-
bij nauwlettend toe te zien , dat ekonomische vrijheden niet misbruikt worden of ten
koste gaan van de gemeenschap in zijn geheel. Zolang dit niet nodig is , dient het over-
leg van de sociale partners zo vrij mogelijk te zijn. Overbodige staatsinmenging moet
vermeden worden. Groot belang hechten wij aan versteviging van konsumenten- en miljeu-
organisaties, die immers de belangen van de hele gemeenschap dienen,
f̂. Gezag / representatieve demokratie - inspraak / direkte demokratie.
De Centrumpartij wil de goede kanten van beide benutten in een centrumdemokratische tus-
sen-vorm, waarbij ingrijpende overheidsbesluiten eerst aan ons volk middels volksstem-
mingen, referenda, ter beoordeling worden voorgelegd.
De Centrumpartij kiest niet voor Rechts en niet voor Links, maar presenteert zich uit-
drukkelijk als partij van het vergelijk, van de gematigdheid en noemt zich danook terecht
centrum-demokratisch.
Het partijkader dient zich ten alle tijden bewust te zijn van deze centrumdemokra-
tische doelstellingen en zich daaraan te houden. Men mag elkaar niet verketteren vanwege
een gematigd linksere of rechtsere opstelling of achtergrond. Br wordt onderling en naar
de buitenwacht een grote mate van partijdiscipline verwacht.
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In het partijprogram en in artikelen in de Middenweg zijn de centrumdemokratische doel-
stellingen zoveel mogelijk uitgewerkt. Ik verzoek U dringend daaraan te denken bij dis-
kusBies intern en extern. Ik noem er nog eens enkele.
De Centrumpartij is vóór i referendum als aanvulling op het parlementaire stelsel, vrij
overleg tussen de sociale partners «Tn sociaal-ekonomische solidariteit middels het socia-
le zekerheidsstelsel, versterking van konsumenten- en miljeuorganisaties, ontzuiling,
soepele zedelijkheids-wetgeving.
De Centrumpartij is tégen i polariserende verzuilingspolitiek van bv. VARA, Humanistisch
Verbond, NCRV e.d., opkloppen van klasse-verschillen bv. door de toppen van werknemers-
en werkgevers-organisaties, eenzijdige indoktrinatie van Links of Rechts, intolerante
zedenpreker!jf een almachtige staatzich uitend in overmatige wet- en regelgeving en een
buitensporig staatsapparaat.
De Centrumpartij is vóór de rechtstaat, voor rechtvaardigheid ?n tégen de machtstaat ne-
zijn orde-verheerlijking. Die machtstaat, diktatuur, dreigt van Links én Rechts. De uit-
bouw van de verzorgingsstaat kan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers vergaand
ondermijnen en leiden tot een diktatuur van een heersende kaste. Dat wensen we niet.
Maar ook burgerlijke ongehoorzaamheid, de extreme vorm van burgerlijke vrijheid, kent dui-
delijke grenzen. Geweldadige akties en akties, die ten koste gaan van essentiële belangen
van anderen en het gezag op losse schroeven zetten, verwerpen we ten eene male.
Ten derde i de solidariteit
Bizonder hechten wij waarde aan de solidariteit met de eigen Nederlandse gemeenschap rasr
Berieden , heden en toekomst toe. Kespekt voor ons zelf bij respekt voor ons voor- en

.geslacht. Behoud en uitbouw van ons kultureel en wetenschappelijk erfgoed. Kennis var.
«.e eigen geschiedenis. Respekt voor eigen taal, gewoonten en zeden. Goed rentmeesterschap
over de landschappen , die door onze voorouders vorm gekregen hebben. Ekologisch miljeu-
besef bij al ons handelen. Gezondheidbewaking.
Kortom in woord en daad dienen wij indachtig te zijn aan onze plicht van sociaal-kulture-
le en sociaal-etnische solidariteit.

Tot zover de aspekten in de doelstellingen van de Centrumpartij. Deze aspekten zijn terug
te voeren op de beginselen van vaderlandsliefde, rechtvaardigheid en solidariteit.
Opzettelijk stond ik uitvoerig stil bij de centrumdemokratische doelstellingen.
Als ik kijk naar de opvattingen van onze leden ,ook onze kaderleden, sinjaleer ik persoon-
lijk- en maatschappelijk bepaalde verschillen . Sommige ex-VVD'ers gaan er teveel van-
uit , dat elk Centrumpartij-lid hun oude opvattingen wel zal delen of moet gaan delen.
Recente ledengroei heeft vooral plaats ter rechter zijde. We moeten echter oppassen met
het imago van een rechtse partij.
De kiezers op de Centrumpartij komen wel degelijk uit alle lagen . Het kiezersonderzoek
door Maurice de Hondt na de uitstekende resultaten van de Centrumpartij in Almere bracht
aan het licht , dat deze kiezers/te vinden zijn bij i inkomensgroepen van laag tot modaal,
mensen met een opleidingsnivo van laag tot middelbaar, buitenkerkelijken , ex-PvdA -
/" ex-VVD - stemmers.
. j.rschijnlijk zijn er in onze aanhang ook regionale verschillen ; in het westen meer ex-
PvdA» in het oosten meer ex-CDA bv.
Als we ons kiezerspotentieel en ons ledenbestand bekijken tegen de achtergrond van onze
centrumdemokratische doelstellingen moeten we ons er bizonder voor hoeden iemand niet
zijn of haar vroegere politieke afkomst te verwijten. Geen verkettering met links of
rechts.
Laten we nu eens kijken naar de politieke markt. De publieke opiniemakers verdelen deze
vrijwel altijd in Links en Rechts. Rechts is vrijwel totaal opgevuld door VVD en CDA.
Het CDA is sterk verrechtst uit angst voor kiezersverlies aan de VVD.
Links laat mijns inziens een groot gat zien aan de rechter zijde , waar voorheen DS'?0
en D'6*6 opereerden. De PvdA, vroeger erg verlinkst, is dit gat weer snel aan het terug-
veroveren.
De Centrumpartij laat een geweldige kans liggen , als ze zich het opgeplakte imago van
rechtse partij laat welgevallen en door uitspraken en optreden van kaderleden voedsel
blijft geven aan dit rechtse etiket. De Centrumpartij moet zich duidelijk manifesteren
als middenpartij, centrumpartij, welke het opneemt voor de gewone man, die geen extremis-
me wil, de gewone sociaal-, christen- of centrum-demokraat.
Nodeloos afzetten tegen de PvdA - of FNV -achtergrond van leden is funest, daar zitten
juist veel van onze toekomstige leden. We mogen niet kiezen voor de blinde bezuinieincs-
van het kabinet Lubbers - Ruding. *JM.*&J.U&>
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De Centrumpartij moet .herkenbare sociaal-ekonomische opvattingen hebben, die blijk geven

* van solidariteit met de zwakke groepen in de Nederlandse samenleving , zoals kleine zelf-
* 'standigen, uitkeringsgerechtigden» gewone ambtenaren; in het algeneen gewone /̂ einig-bettid-
delde mensen. Er heerst enige zorg bij sommige leden over de politieke toekomst van de
. Centrumpartij, indien het buitenlander-beleid van de Centrumpartij een dekmantel zou blij-
ken te zijn om een puur rechts beleid te verwezenlijken.
Ik doe dan ook een oproep de rijen te sluiten, partij-discipline te betrachten en de partij
doelstellingen uit te dragen in echt centrumdemokratische zin.
De kans voor een forse vierde politieke stroming ligt er teen centrumdemokratische partij,,
een volkspartij van het politieke midden, die veel geestelijke vrijheden garandeert voor
het individu en tegelijk oog heeft voor de nationale belangen van ons volk.
Denk en handel naar onze drie beginselen van rechtvaardigheid , vaderlandsliefde en soli-
dariteit.

r ede, uitgesproken op de HB-vergadering
Den Haag , ? december 1983

drs. Mart Giesen



1. Afdelingskaderbijeenkomsten om akties te plannen, financiën, briefwisseling,
f

uitvoering van partijbesluiten te bespreken

171068$.
2. Afdelingsbijeenkomsten:

a. kennismakingbijeenkomst (min. 2x per jaar)

b. vergadering ter aktivering leden en voor besluitvorming

op afdelingsnivo en afdelingskas te spekken

3. a. huis-aan-huis folderen

b. gericht folderen (winkeliers, studenten, scholieren, dienstplichtigen,

politie)

c. helpen stencillen of offsetten of op andere vijze vermenigvuldigen

4. Plakakties: a. stickers

j b. posters

c. muurkranten

d. diversen

5. Documentatie verzamelen: bijv. buurt-, wijk- en streekkrantén

6. Relevante namen en adressen in kaartsysteem brengen

7. Buurt-, streekgerichte folderteksten schrijven en ter goedkeuring aan DB

voorleggen

8. Ingezonden stukken schrijven:

a. onder eigen naam

b. als buurt-, wijk-, streek-, aktiecomité

(liefst eerst aan DB voorleggen)

9. Vergaderingen bezoeken van rechtse/linkse groeperingen zoals: CDA, WD, IKV,

OS L, buurthuizen, enz. - —-—

10. Vergaderingen bezoeken van B&W, Prov. Staten, Parlement en hen aanschrijven op

buurt/wijk/streekproblemen

11. Positieve ingezonden stukken-schrijvers benaderen

(in overleg met media commissie)

12. Marktkraam of stand inrichten

Verdere ideeën:



710684NOTULEN VAN DE H.B.-VER6ADERIN6,JEHOUDEN OP 21 oktober 1983

1. Opening ^B,

De voorzitter, Drs. Hart Gissen, opent te 20.03 uur de vergadering.
In zijn inleiding behandelt hij de verkiezingen in Almere, de toenemende aandacht
in de pers en de resultaten van de opiniepeiling, gehouden door Bureau Haurice
de Hond. Hierin wordt de Centrumpartij de vierde politieke stroming in Nederland
genoemd.
Tevens behandelt de heer Giesen de behandeling van de naturalisatievraagstukken
in de Tweede Kanier en de gevoerde politiek hierop betrekking hebbende.
De minderhedennota komt aan de orde, evenals de toenemende druk van buitenaf ^
op de Centrumpartij.

2. Mededelingen

De notulen van de H.B,-vergadering van 20 juni 1983 worden behandeld. De voor-
zitter stelt 2 minuten leestijd voor, daar alleen degenen, die destijds aanwezig
waren, de notulen ontvangen hebben.
De heer Bruyn stelt ter verduidelijking dat hem gevraagd werd zich kandidaat
te stellen, terwijl 1n de notulen is vermeld, dat hij een funktle in het D.B.
zou ambiëren. \/
Verdere toelichting wordt gegeven met betrekking tot de partijorganen "Centrum-
nieuws" en "Middenweg".
"De Jonge Geuzen" zijn voornemens een eigen radio-uitzending te verzorgen.

3. Ingekomen stukken

a. een schrijven van de heer liVser (als adviseur verbonden aan het H.B.), waar-
in hij de oprichting van een aparte vrouwenbeweging aan de kaak stelt en
ten zeerste afwijst;

b. een schrijven van de heer Scheelingsv(11d van het H.B. namens het Haagse
Kringbestuur), waarin hij hét funktloneren van de media- en propaganda kom-
missie bekritiseert.

4. Europese Verkiezingen

De heer Alfred Vierling deelt mee dat de Centrumpartij nu definitief mee zal
doen aan de Europese Verkiezingen.
Met betrekking hiertoe vindt U een bijlage ingesloten.
Opgemerkt wordt dat het niet wenselijk zou zijn, als gewaardeerde krachten voor
de E.V. onttrokken zouden moeten worden aan het D.D. of aan het personeel van
één van de stichtingen.
De voorzitter antwoordt hierop dat er in dit verband al naarstig gezocht wordt
naar alternatieve mogelijkheden.

5. Uitbreiding van het Dagelijks Bestuur

De voorzitter licht de procedure toe en verklaart wie er al dan niet stemge-
rechtigd zijn. De heer Kleijn merkt op, dat de heer Van Duijvenbode X
zich kandidaat heeft gesteld, doch geen uitnodiging heeft ontvangen. Na ampel
beraad wordt besloten de heer Van Duijvenbode alsnog uit te nodigen on zijn
kandidaatstelling nader toe te lichten mits deze bijtijds aanwezig kan zijn.
De heer Vierling zet vraagtekens bij de gevolgde procedure met betrekking tot
de kandidaatstelling. De voorzitter weerlegt dit met de verklaring dat het tot
op heden onmogelijk ts gebleken een passende akkommodatie te-huren om een par-
tijraad te houden. "Deze procedure is een noodsprong".y ^
De voorzitter vraagt de herelftlblqs J*Jtrentre1aar. Zwafve en Pf Koster zitting
te nemen 1n de stemkownlssie. Hierop geeft de voorzitter een profielschets van
de nieuw te kiezen H.B.-leden. |

Hij verduidelijkt hierbij, dat veelal op eigenschappen gelet moet worden als
moed, Inzet, etc. enj v'in de tweede/plaats op kapaciteiten. Het zittende oe
heeft de hereifflinla. xaerf en DrABruyn voorgedragen voor een plaats in het
D.B. De heer Br&yn stelt er prijs op het bestuur te laten weten dat hij geen
funktie in het D.B. ambieert, zoals geschreven in de notulen van de voorgaande
H.B.-vergadering, doch dat hem verzocht is zich kandidaat te stellen.
Hierna worden de in de zaal aanwezige kandidaten verzoent zich bij de overige
kandidaten elders te vervoegen. Eén voor étn lichten de kandidaten hun kandi-
daatstelling toe.
Mevrouw Broekman en mevrouw" D'ltont bestrijden in hun toespraak het idee dat
£r één aparte vrouwenbeweging binnen de partij zou moeten komen, doch vinden
wel dat vrouwen zich beter moeten manifesteren.
De heer*Den Dryver_ple1t ervoor ort de partijlijn meer naar het volk te ver-
leggen en staat een hardere lijn voor.

De heer Vreeswijk wil met de volgende gemeenteraads-vtrklezingen meedoen In
a'TTe gemeenten T1986).
De heer Vierling wil meer Integratie van jongeren bij de werkzaamheden
("jongeren zijn geen foldervee").
Toegevoegd aan het stemfomtul ier worden de heren Van Duijvenbode (die alsnog
.gekomen is) en Van Gelder (die abusietjrtijk hierin niet .opgenomen is}.>*1 _
Teruggetrokken hebben zich de heren JfWan Aken (Stampérsgat), J.J. van Dijk
(Utrecht)XLeiJte (Amersfoort) en/Van der STuIJs.jRaü.erdam).
In het D.B. worden gekozen de heren .RlnTa (ï? stemmen), Segers (25 stemmen)
en Vierling (25 stewnenj. ..., ' fmanff

f ClpaTlend waren de hoge resultaten, die'de'beide dames wisten te oogsten.

6. Sluiting

In het sluitingswoord wijst partijvoorzitter, Drs. H. Janmaat, de nieuwe D.B.-
leden op hun verantwoordelijkheden en bedankt het 3e D.B. voor de voortreffe-
lijke wijze, waarop zij de partij leiding wist te geven.

De voorzitter sluit de vergadering.

VOOR

iesen,
partijsekretarls.



PUNTEN VOOR EEN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN HET EUROPEES PARLEMENT (konsept VierUng)

1. Invoering van het Europees Referendum

Het Europees Parlement stalt nu niets voor. Doordat de landbouwbegroting
(verplichte uitgaven) reeds het leeuwendeel van de door het E.P. vast te
stellen begroting uitmaakt, blijft van het parlementair recht van amendement
niets over. Ter versterking van de bevoegdheden van het E.P. stellen wij voor,
dat het zelf het initiatief neemt Europese Referenda ter uitwerking voor te
leggen aan de Europese Kommissie ten aanzien van onderwerpen als (kern-) energie,
vreemdelingenbeleid, eurokernwapens, ontwikkelingspolitiek. De Europese kiezers
kunnen zich dan rechtstreeks uitspreken ook over de politiek in andere landen
van de Europese Gemeenschap, dan waarin zij wonen.
Het E,P. verklaart vooraf zich unaniem neer te leggen bij de uitslag van de
3ferenda. Als de Raad van Ministers zich niet houdt aan de uitslag van deze

.eferenda, zal het E.P. de gehele E.6.-begroting afkeuren. Zodoende hoeft voor
de invoering van de referenda niet eerst een jarenlang durende wijziging van
het E.E.6.-Verdrag te komen.
De Europese politiek wordt erdoor verlevendigd en gedemokratlseerd. Daar kunnen
de Eurocraten niet langer weer omheen.

2. Energje/iBTlieubeleid

Het E.P. maakt zich sterk voor een samenhangend beleid, erop gericht om energie
vooreerst daar te winnen, waar zulks het meest ekologisch verantwoord kan
geschieden. Men stelt daartoe een plan op om binnen de eerstvolgende ZO jaar
tot een zo ekologisch verantwoord mogelijke infrastruktuur voor de zware en
petrochemische industrie te komen. Hierbij dient vooral een preventief beleid
gevoerd te worden ten aanzien van lange termijneffecten, zoals de zure regens.
Het beleid dient te voorkomen, dat dezelfde effekten pas merkbaar worden in
het onomkeerbare stadium. Zij moeten dus verdisconteerd worden In de sociaal-
ekonomlsche programma's der lidstaten.
Aangezien het hier ten principale gaat om dwingende kaderwetgeving, moet navenant
overleg worden gevoerd net de USA, Japan en eventueel met de COMECON.

3. Ekonomische polUlek/inkomensbeleid/soclale voorzieningen f_ /
Er komt een Europese St1muler1ngspol1t1ek in de orde van ongeveer dei*- maal
het huidige Europese budget. Deze moet gepaard gaan met het besef, dat de landen
met de grootste arbeidsinspanning (* arbeidsproduktiviteit) ook het meest mogen

fi teren van de Europese fondsen. Nederland mag zich niet kapot stimuleren
...i bate van lidstaten met een veel slechtere arbeidsinspanning. Het Europees
Regionaal Fonds moet weer aanspreekbaar zijn voor Nederlandse regio's en het
Sociaal Fonds (geld aan Nederland 1s gehalveerd) moet ook weer Nederland ten
goede komen. Associaties met zwakke ekonomieën worden niet voortijdig omgezet
In lidmaatschappen. Het voorzieningenpakket van de Nederlandse sociale wetgeving
wordt niet afgebroken ten bate van de betaalbaarheid van sociale zekerheid in
andere lidstaten of associaties.
Nivellering van Inkomens wordt niet overal In de EG op gelijke mate doorgevoerd.
Bestrijding van de jeugdwerkloosheid wordt tevens bestreden voor een stringente
bevolkingspolitiek op langere termijn.

*• Openbare ve i l i ghe1d/drugs

Er komt een drugsbeleid (in de zin van mijn U reeds voorgelegde drugnota), welk
op Europees niveau wordt tenuitvcergebracht: v<oi't<enluy aan yui'uyKlI'lftinleii,
specifieke (noodtoestand-) bevoegdheden voor politie en justitie inzake drugs-
bestrijding. Politie en justitie mogen eigener beweging onderzoek verrichten
in willekeurig welke andere EG-lidstaat Inzake drugskriminaliteit.
Illegalen binnen de EG-landen worden gemeenschappelijk uitgezet.

5. Europese kultuurpolitiek

Er komt.eeo-.atttlBve gndersteuningspoHtiek van de In de EG aanwezige kulturen
en regionale elgenheoen. Het gevaar van toenemende Islamisering wordt onderkend
en tegengegaan'. Turkije en andere niet-Europese landen blijven verstoken van
het recht van vrij verkeer van personen, gelijk de Europese landen lidstaten
van de EG.
Humanistische/christelijke waarden worden verdedigd.

6. Ontwikkelingshulp/remigratiebeleld
Ontwikkelingshulp wordt vooreerst besteed aan terugkeerprojekten van gastarbeiders
In hun landen van herkomst. De hulp wordt via de EG gegeven, dus is gevrijwaard
van neokolonialisme. Ontwikkelingshulp/uitgaven uit Europese fondsen staakt
als de landen van herkomst hun burgers niet meer terugnemen. Het niveau van
de hulp moet van alle EG-landen gelijk zijn, behoudens ekstra's voor terugkeer-
projekten .

7. Europese defensiepolitiek
Gestreefd wordt naar een onafhankelijkheid van zowel de Sovjet-Unie als de Ver-
enigde Staten. Dit impliceert de ontwikkeling van een Europees gekoOrdineerde
kemmacht. Als echter de ontwikkeling naar een hecht samenballend Europa niet
mogelijk blijkt, 1s de samenwerking met de USA in de NAVO onontbeerlijk.
Hat kan Europa voor Nederland betekenen ? Met de grote partijen in de buurlanden
willen wij een Europese juridische ruimte: Gemeenschappelijke opsporing van
illegalen, kHminelen en drugsmaffia. Overdracht van strafeksekutie naar landen
van herkomst. Een Europese terugkeerpolItiek: Gemeenschapsprojekten, geen vrij
verkeer van werknemers met Turkije, Marokko of overige niet-Europese landen.
Ontwikkelingshulp terugbrengen tot Europees niveau. Sociaal en regionaal fonds
weer aanwenden voor Nederland. Een Europees kultuurbeleld: Berlijn, Parijs en
onze steden behoeden voor Moslim-overheerstng.
Europese regeling van kinderbijslag, fiskale'recherche. Europees milieubeleid
(zure regen, R1jnvervuiling). Europese programma's tegen jeugdwerkloosheid.
WIJ DOEN MEE AAN DE EUROPESE VERKIEZINGEN OMDAT:

A. dan duidelijk wordt dat het programma van de Centrumpartij als twee druppels
water lijkt op dat van de grote partijen in de buurlanden: de Centrumpartij
is niet extremist in Nederland, Nederland is extremist in Europa (bijvoorbeeld
drugsbeleid, kultuurpolitiek, terugkeerbeleid, verhindering van vrij verkeer
van werknemers uit Turkije, associatie-verdrag niet uitvoeren);

B. alleen wij het Europees Parlement kunnen versterken als referendumpartij: wij
willen Europese volksbesluiten, bijvoorbeeld inzake vreemdelingenbeleid,
kernenergie, drugs, zodanig, dat de Europeaan zich ook kan uitspreken over de
situatie in een ander Europees land, dan waar hij woont;

C. de E.V. een landelijke verkiezing zijn en dus een enorme graadmeter voor de
CP 1n Nederland. Bij geringe opkomst zullen Juist onze gemotiveerde stemmers
op de gloednieuwe CP relatief meer opkomen dan de andere partijen. Een serieuze
middenpartij kan niet wegblijven uit Europa, waar de kern van de sociaal-
ekononrische besluitvorming plaatsvindt (multinationals, landbouw, visserij);

D. het levert de CP een internationaal platform op om zijn boodschap uit te dragen
en kontakten te leggen. Het kost niets, maar levert wel geld op, ook als we
het niet zouden winnen, als we een 1fjstverbinding zouden aangaan (geld komt
als verkozen en als inkomen van de afgevaardigde);

E. het is niet de bedoeling om zich te laten Inpakken door een "Europavreemd
parlement", de CP moet Juist het E.P. weer terugbrengen naar af: het moet over
de problemen van de gewone Europeanen praten, niet alleen over mensenrechten
bulten Europa;

F. het een uitstekende gelegenheid Is de strijd aan te b nden met onze politieke
tegenstanders in Nederland. CDA's landbouwbeleid, VVD's rol voor multinationals,
Klein-Links niet groen maar rood (PSP lijsttrekker) strijdt voor een leefbaar
Europa, wat door hun toedoen juist onherkenbaar wordt.
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Centrumpartij, kring Rotterdam,

Op dinsdag 13-12-1983 is in het Clemenshuis, gevestigd Gruttostraat
9 te Rotterdam, een vergadering gehouden van de Centrumpartij, kring Rot-
terdam. Aanvang 20.00 uur.

Gelet op de totale gang van zaken is sprake van een openbare verga-
dering . "

Aanwezig zijn ongeveer 80 personen, onder wie:
FRESCO, B.,

Tenzij andere rubricering vereist.
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JANMAAT, Johannes G.H. (3-1 ï-1934) ,'

Bij het betreden van de zaal, die ruimte biedt voor
ongeveer 200 personen, wordt een ieder door ver-
zocht de presentielijst te tekenen.

Omstreeks 20.15 uur nemen de volgende personen achter
de bestuurstafel plaats:

JANMAAT, J.G.H.,

De voorzitter van de kring Rotterdam, , opent
de vergadering, heet allen hartelijk welkom en stelt de per-
sonen achter de bestuurstafel voor, waarbij hun functie bin-
nen de partij wordt vermeld.

De 2e secretaris van het bestuur van de kring Rotter-
dam, , krijgt het woord en gaat in op de gevoerde
briefwisseling met de gemeente Rotterdam met betrekking tot
de huur van zalen door de Centrumpartij. Van de gemeente is
vernomen dat er van die zijde tegen vergaderen geen bezwaar
gemaakt zal worden, maar de Centrumpartij zal zelf een ge-
legenheid moeten zoeken. Bij het antwoord van de gemeente
is gevoegd een lijst met namen van zaalruimteverhuurbedrij-
ven. Alle zijn inmiddels aangeschreven, maar slechts een
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achttal heeft gereageerd. De strekking is in alle gevallen
dezelfde. Uit angst voor wanordelijkheden en vernielingen
wordt afgezien van verhuur aan de Centrumpartij. Ook een be-
zoek aan De Doelen wordt door spreker beschreven. De direc-
teur ontvangt hen royaal en laat hen plaats nemen in een
luxe pluche fauteuil. Als hij verneemt dat het over de Cen-
trumpartij gaat slaat zijn houding echter volledig om. Tij-
dens het gesprek is door de directeur gevraagd over welke
zaal er gepraat moet worden, de kleine, de middel of de gro-
te zaal, waarbij hij direct heeft opgemerkt dat die natuur-
lijk veel te groot is voor de Centrumpartij. Hierop is gere-
ageerd met de woorden: "De grote zaal zal slechts een aan-
tal leden van de Centrumpartij kunnen herbergen".

Tenslotte deelt spreker nog mee dat er hard is ge-
werkt aan een cursus voor kaderleden in verband met de komei
de deelgemeenteraadsverkiezingen.

In Rotterdamèijn zeven deelgemeenteraden en per deel-1
gemeente^zal gestreefd worden naar 20 kandidaten op de ver-
kiezingslijst. Deze kandidaten kunnen bij verkiezing niet
zonder meer door de Centrumpartij in het diepe gegooid wor-
den en behoeven scholing.

gaat vervolgens dieper in op het programma
van de schriftelijke cursus, waarbij door hem hulp zal wor-
den verleend. De cursus kost ƒ 100,-. ƒ 50,- wordt terugbe-
taald door de Centrumpartij als de cursist slaagt. De start
is op maandag 9 januari 1984. Programmaonderdelen zijn: Ver-
gadert echniek(en), Strafrecht en Publiekrecht, Politicologi*
Deèlgemeenteraadsbestel, Economie e,d. De plaats waar de cuj
sus'"gegeven wordt is nog niet bekend. In eerste instantie
zullen in aanmerking komen zij die zich ook beschikbaar ste!
len als kandidaat in de deelgemeenteraad. Als er nog ruimte
over is komen andere belangstellenden in aanmerking.

Na zijn uiteenzetting neemt plaats achter de
bestuurstafel, op de zetel van die achter in de zaal
gaat zitten.

Vervolgens krijgt het woord en houdt een tame-i
lijk lang, ernstig en ingewikkeld betoog. De aanwezigen in
de zaal reageren tijdens het betoog met het maken van "gaap-
geluiden", "boeren" e.d.

Spreker gaat in op de gebeurtenissen vóór, tijdens en
na de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Ook wordt stil
gestaan bij het onafhankelijk worden van Suriname. DenUijl
zou hierover opgemerk-tihebben dat dit één van zijn grootste
daden is geweest. Wat hem betreft is Den Uijl hiervoor tot
in het laatst- van zijn dagen vervloekt. Ook met dit soort
uitspraken weet spreker echter geen of nauwelijks indruk te
maken op de aanwezigen.

Bij een beschouwing over de Nederlandse politieke par-
tijen en gebeurtenissen van de afgelopen Jaren is er zijns
inziens veel te weinig aandacht besteed aan de nationalis-
tische ideeën en gevoelene* levend onder de Nederlandse be-
volking.

Omstreeks 20.50 uur wordt door medegedeeld
dat er 10 minuten gepauzeerd zal.worden, Zij die zich kan-
didaat willen stellen voor de deelgemeenteraadsverkiezingen
en/of voor de kadercursus kunnen zich in de pauze opgeven.

Tevens deelt hij mede dat op 19-12-1983 een folder-
actie gehouden zal worden. Verzamelen te 19.00 uur bij het
Centraal Station.

Omstreeks 21.30 uur krijgt JANMAAT het woord en weet
de zaal "mee te krijgen" door te beschrijven hoe enkele ver
handelingen zich onlangs in de Tweede Kamer hebben afge-
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speeld en waarbij door hem diverse malen tijdens debatten
is geïnterrumpeerd. Ook bij het weergeven van zijn mening
is uiteraard diverse malen geïnterrumpeerd. Daar hoef Je
echter geen enkele hinder van te ondervinden als Je ieder-
een uit laat praten.

Centraal in het tftoog van spreker staat de naturalisa
tiewet die het voor kinderen van de zogenaamde derde gene-
ratie buitenlanders mogelijk maakt zonder meer de Nederland
se nationaliteit te verkrijgen. Hiervoor heeft spreker dan
ook geen goed woord over. Ook de voorstellen ingediend voor
de volwasseneneducatie vinden in zijn ogen geen genade. Al-
le (Nederlandse) volwassenen hebben in ieder geval een la-
gere schoolopleiding gevolgd en kunnen dus lézen, rekenen
en schrijven. Dct buitenlandse volwassenen hiermee moeite
hebben is niet verwonderlijk want hun "slangenschrift1' is
niet te lezen.

Ook bij het huidige regeringsbeleid om te bevorderen
dat meer gastarbeiders in overheidsdienst komen, moeten
vraagtekens gezet worden. Het is onvoorstelbaar dat de Rot-
terdamse gemeentepolitie blij zal zijn met een aantal nieu-
we collega's uit vreemde landen. Ook het publiek zal het
niet kunnen waarderen, om bijvoorbeeld door een Turkse po-
litieagent te worden geverbaliseerd en die bovendien de Ne-
derlandse taal minimaal verstaat. Dit zal het toch al half-
slachtige gezag zeker niet ten goede komen.

VervolgensVordt door eenieder in de gelegen-
heid gesteld om aan de rondvraag deel te nemen.

zegt het maar vreemd te vinden dat democratisch
gekozen gemeenteraadsleden in Almere niet in de gelegenheid
worden gesteld om straks als zodanig te gaan functioneren.

antwoordt dat in verband hiermee een beroeps
procedure gaande is bij de Raad van State.

Tegen de Centrumpartij is het zwaarste geschut in
stellirig gebracht, zoals de landsadvocaat en de landdrost

. Tegen hun argumenten is ingebracht dat FRESCO en
sociaal domicilie hebben in

Almere. Zij hebben zich de problematiek van Almere "eigen"
gemaakt en zijn daarom verkozen.

Voorts is ingebracht dat gemeente woningbouwvereni-
gingen hebben geïntimideerd, waardoor zij niet ingeschreven
of van woonruimte konderworden voorzien. Door de gemeente
is het praktisch onmogelijk gemaakt daadwerkelijk een zelf-
standige woonruimte te krijgen.

deelt mede zich kandidaat te stellen voor de •
deelgemeenteraad Charlois, evenals voor de folderactie op
19 december 1983 te Rotterdam.

zijn vraag is soortgelijk aan die van .
informeert of JANMAAT voornemens is eeri

rectificatie te eisen van het blad Nieuwe Revu m.b.t. de
aantijgingen aan het adres van , dat deze van Jood
se afkomst zou zijn en woningen aan buitenlanders zou ver-
kopen om over hun ruggen rijk te worden,

JANMAAT zegt geen verdere actie te willen ondernemen.
Bovendien is het zo, dat als zou weigeren wonin-
gen aan buitenlanders te verkopen, hij zich schuldig zou
maken aan discriminatie.

informeert naar het beleid van de Centrum-
partij m.b.t. de media.

JANMAAT zegt dat de partij hierover geen uitgesproken
mening heeft, maar in principe tegen verzuiling is.

-5-
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valt bij door in te gaan op het recht van

"woord en wederwoord" dat bij radio en televisie, maar ook
in kranten en tijdschriften gegeven zou moeten worden.

vraagt waarom er zoveel aandacht wordt be-
steed aan "punt 10", de buitenlandersproblematiek en zo wei
nig aan de overige punten. Dit wekt bij de buitenwacht de
indruk dat de Centrumpartij zich met niets anders bezig
houdt.

JANMAAT zegt hierop dat niet uitsluitend de aandacht
naar dit punt uitgaat. Het is echter logisch dat elke par-
tij dat punt naar voren haalt dat de partij kenmerkt. Dit
gebeurt ook bij de V.V,D.

Aan de rondvraag is verder nog deelgenomen door
, en .

Omstreeks 22.50 uur wordt de vergadering gesloten.
Noch in de zaal noch in de directe omgeving hebben

zich problemen voorgedaan. Het verwachte optreden van anti-
fascisten is uitgebleven.

AAN B.V.D.
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Beste Leden en Genodigden,

Gierbij nodigen wij U uit voor de streekbij eenkomst Koord-West Nederland,

datum • vrijdagavond 26 februari, van 20.00 uur precies tot ong. 22.00 uur
plaats: Wintertuin, Stationsplein 100 te Haarlem

Bowlingzaal,

Agenda

1. Opening: welkomswoord door de Streekvoorzitter J.Groenink
- .2. Mededelingen

3. Uiteenzetting partij doelstellingen door partijvoorzitter drs Hans Janmaat
4. Gelegenheid tot vragen

5. Pauze

(~ "». lus t uif avonden per afdeling ''
7. Samenwerking tussen afdelingen met oog op ledenwerving en verkiezingen
8. Afdelingsvoorlichting (folders, advertenties, enz.)

'~ 9. Rondvraag
10.Sluiting

is dus veel te bespreken en in te lichten. Uw aanwezigheid hierbij is onmisbaar,
fant wij hebben elkaar heel hard nodig in onze strijd om het behoud van onze
uederlandse identiteit! Bij geen tegenbericht aan bovenstaand telefoonnummer
of aan die van de afdelingssekretaris van Haarlem, de heerJKleijn, nemen wij aan
dat U komt. •

é groeten,

\-r-Yr---u V-'-1"
F.VitèeseÜ y
afde^ingsvopxcitter Amsterdam,

'•p-
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Betreft:

Ledenvergadering van de kieskring^ Amsterdam van de Centrumpar til,
gehouden op 20 december 1983

De hierboven aangehaalde vergadering vond plaats in een zaal van
het Euro-Motel,gevestigd in perceel Oude Haagseweg 20 te Amster-
dam-Sloten.

De genodigden werden via verzamelpunten(o.a het Kwakelsplein(fon)
te Amsterdam)doorverwezen naar het Euro-Motel.
De vergadering begon omstreeks 20.00 uur1.
Achter de bestuurstafel hadden de navolgende personen zitting
genomen:

Het bestuurslid "mocht geen plaats nemen ach-
ter de bestuurstafel,Dit omdat men hem verdenkt van het hebben van
contacten met de Nederlandse Volksunie. was wel in de zaal

aanwezig.

Onder de aanwezigen in de zaal werden herkend:
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1) Zo nodig iixtor* nibrioulng

VERVOLGBLAD Nr. 1. BIJ BpUBMt/Inf. rapport nr. 3.

Onder de aanwezigen bevond zich. ook een adjunct-inspecteur van politie.

De opening van deze vergadering werd verricht door

Hierna werden korte toespraken gehouden door enTer

Na deze toespraken heeft voor de rest van de vergadering het

woord gevoerd. De aanwezigen kregen van een vragenlijst (zie

bijlage) overhandigd met het verzoek deze in te vullen.

Hoogstwaarschijnlijk wil met de antwoorden op deze vragen zijn

positie binnen de CP versterken»

Het bestuur van de kring Amsterdam was het met deze gang van zaken

(invullen van de vragenlijst) niet eens doch liet gewoon zijn

gang gaan*

De sluiting van deze vergadering vond plaats omstreeks 2?.00 uur.

200 A 04
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NAAM VAN HET LID (KSKH ASD):

DOET U MEE ?

1. met wijkgebonden huiskamerbijeenkomsten

2. heeft u daarvoor ruimte ter beschikking

3. met folderen

4. met het Centrumcabaret

5. met het 14-daaglijks politiek café

6. heeft u op enig gebied een specifieke deskundigheid te onzen nutte

7. met de cursus gemeenteraadkunde/kadervorming

8. met ingezonden brievenacties en telefonades naar de media

9 meedoen in buurthuizen en comité's om daar te horen welke problemen

er spelen en wie welke 'machtstructuurtjes' in stand houdt

1. Stelt U zich beschikbaar als adviseur van het kieskringbestuur

2. Wilt IJ het werk van de secretaris verlichten:

hulp telefoondienst

ledenadministratie (onder toezicht)

3 i meedoen aan de voorbereidingscommissies deelgemeente!aadverkiezingen

1985 (Bijlmer, Buitenveldert, dePijp;

4. meedoen aan de voorbereidingscommissie Europese Verkiezingen

171 5176
ja/nee

j a /nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee-

VERKIESBAARSTELLIMG/VERKIEZINGCN

\, U stelt zich kandidaat voor net kieskring Des tuur zomer 1984

2. U stelt zich kandidaat als lid van het ad interim '<skr bestuur

3. U gaat accoord met het tot de zomer 1985 aanblijven van het

ad interim bestuur kskr Asd, omdat de voorzitter en de secretaris

wel gekozen zijn in voltallige kieskringvergadering

VIERLIMG

1. Vindt U het een goede zaak, dat de voorzitter van de kieskring

Amsterdam . tevens lid blijft van van het Dagelijks Bestuur

2. Steunt U de kandidatuur van Vierling als lijsttrekker van de

Europese Verkiezingen juni 1984 ta*id-e-U}"L<
3. Steunt U de kandidatuur van Vierling als 'secretaris, mocht de

_huidj.qe_j5ec.retaris„af treden,?.. .., ._.

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee



1) Zo nodig andara rubricering «angovtn.

*

*DMr.: /S ̂  - Z^J^ .

Afschr.:

ACD
1711153

datum 1 1 JAN. 1984

CO

k / 4 —

f

Bülage(n): /

BO: _^r-S -^4/^~

Betreft: Ledenvergadering Kieskring Amsterdam van de Centrum Partij.

Op dinsdagavond 20 december 1983 werd in het Euromotel aan de Rijksweg
A-Jf te Amsterdam een ledenvergadering gehouden van de kieskring Amsterdam
van de Centrum Partij.

Procedure voorafgaande aan de vergadering.
De uitgenodigde leden,zonder eigen vervoer, waren verzocht te verzamelen
op het Kwakersplein te Amsterdam voor het restaurant van Dirck Dircksz.
Vandaar zouden deze leden door andere leden, die zich op de Postjesweg
moesten verzamelen,met auto's worden opgehaald om vervolgens ook naar de
Postjesweg gebracht te worden.
Vanaf dit punt zou in colonne-verband gereden worden naar het restaurant
waar de vergadering zou plaatsvinden.
Aldus geschiedde.
Via onder meer de Robert Fruinlaan.de Johan Huizingalaan en een kort
stukje Rijksweg A-^ kwam de stoet uiteindelijk aan bij het Euromotel.
Tijdens de route werd een aantal stops ingelast onder meer ter controle
op eventuele volgacties.
Een aantal auto's raakte de colonne halverwege kwijt.Deze leden arriveerden
later op de vergadering. .

De vergadering;

Achter de groene tafel zaten:

Voorts werden in de zaal herkend:

potaal circa 75 - 90 personen aanwezig.
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t) Zo nodig and»re rubrtcwlng Mngov*n.

VERVOLGBLAD Nr. BIJ XjUUfOMnf. rapport nr. 15

Inleiding:

stelt de bestuursleden achter de groene tafel voor.
Hij tracht in zijn rede het gebruik van het woord Centrum Partij te ver-
mijden. Hij spreekt over 'onze organisatie'.
Zo nu en dan vergist hij zich. Zijn mede-bestuursleden wijzen hem dan
terecht.
Zijn redevoering ie zeer lang, doorspekt van academisch»taal en handelt ove
drugs,minderheden, de amsterdamse situatie etc. .
Gelet op het geroezemoes halverwege het betoog, verliest het gehoor op
een gegeven moment de aandacht.

gaat door en . . . . . . overspoelt
het publiek.
Vervolgens spreekt hij over zijn enquête-formulier en verzoekt de aanwezigen
dit formulier zo spoedig mogelijk aan hem te retourneren.

-Zie bijgevoegde fotocopie van het enquête-formulier-

-Qeeft een korte schets ten aanzien van de Amsterdamse situatie.
Roept de leden op actief te worden in hun wijken.Lidmaatschap van wijk-
comité's e.d. .
Op die wijze kan het C.P.-draagvlak worden verbreed.

- Haakt zich bekend als ambtenaar van de gemeentepolitie A'dam.
Praat over de criminaliteit onder de etnische minderheden. Toont zich be-
reid aan de hand van politierapporten uitleg te geven over de (cijfermatige
verhouding "Buitenlanders - Criminaliteit".

- Vraagt of deze rapporten voorhanden heeft.

- Op dit moment niet,maar ik kan daar wel voor zorgen.

- Spreekt zijn bereidheid uit om voor de C.P. in zijn buurt
actief te worden. Is ook bereid zijn woning voor vergaderingen beschikbaar
te stellen.

- Onderschrijft de stelling van . Wijst óp de noodzaak
voor de C.P.-Amsterdam zich te gaan bezighouden met de deelraden. In 1985
zulle.» er weer twee deelraden komen namelijk in 'De PIJP' en in de Bijlmer-
meer. De C.P. moet er naar streven in beide raden te worden vertegen-
woordigd. Activiteiten op buurtniveau,in woningbouwverenigingen en derge-
lijke zijn belangrijk.

- Spreekt over het Europees Parlement en de noodzaak voor de
C.P. hierin vertegenwoordigd te zijn. Nederland is extree* in zijn minder-
hedenbeleid. Wij maken van ons land een vuilnisbak.
Via het Europarlement moet dit worden aangepakt.
Verzoekt de aanwezigen zijn kandidatuur te steunen.

- Plaatst de opmerking dat de C.P. het fascistische
etiket moet zien kwijt te raken.
Er worden nog wat vragen gesteld, die veelal weer lange, vaak onbe-grijpel̂ i
monologen van oproepen.
Na het officiële gedeelte volgt nog een informeel samenzijn in het kader



1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.- Bü - rapport nr.

van het elkaar beter leren kennen.

De bijeenkomst eindigt om circa 23.30 uur.

Bijlage i EnquSte-formulier.
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1711153
NAAM VAN HET LID (KSKR ASO):

DOET U MEE ?
V

1. met wijkgebonden huiskamerbijeenkomsten ja/nee

2. heeft u daarvoor ruimte ter beschikking ja/nee

3. met folder en ja/nee

k. met het Centrumcabaret ja/nee

5. met het 14-daaglijks politiek café ja/nee

6. heeft u op enig gebied een specifieke deskundigheid te onzen nutte ja/nee

7. met de cursus gemeenteraadkunde/kadervorming ja/nee

_B. met ingezonden brievenacties en telefonades .naar de media ja/nee

9 meedoen in buurthuizen en comité 's om daar te horen welke problemen

er spelen en wie welke 'machtstructuur t jes' in stand houdt ja/nee
*

. I. Stelt U zich beschikbaar als adviseur van het kieskringbestuur ja/nee

! 2. Wilt U het werk van de secretaris verlichten:

hulp telefoondienst ' • ja/nee

ledenadministratie (onder toezicht) ja/nee

y. meedoen aan de voorbereidingscommissies tfeelgemeenteraadverkiezingen

1985 (Bijlmer, Buitenveldert, dePijp) ja/nee

A. meedoen aan de voorbereidingscommissie Europese Verkiezingen ja/nee-
- f~~

ÏERKIESBAARSTELLING/VERKIEZINGEN ,

1. U stelt zich kandidaat voor het kieskringbestuur zomer 19B4 Ja/nee

2. U stelt zich kandidaat als lid van het ad interim kskr bestuur ja/nee

3. U gaat accoord met het tot de zomer 1985p«anblijven van het

•d interim bestuur kskr Asd, omdat de voorzitter en de secretaris

wel gekozen zijn in voltallige kieskringvergadering Ja/nee

VIERLING
*

1. Vindt U het een goede zaak, dat de voorzitter van de kieskring

Amsterdam . tevens lid blijft van van het Dagelijks Bestuur

\e

2. Steunt U de kandidatuur van Vierling als lijsttrekker van de

Europese Verkiezingen juni 19B4 £»*«UL£l< ja/nee
3. Steunt U de kandidatuur van Vierling als secretaris, mocht de

.Af trede.nj?. _______________ ____ ______ _ ... . ,1a/nee



Verbinding: No. 595

INLICHTINGENDIENST

nummer:.

datum :. ~1 -1 Q84

ACD 1711329
datum 1 3 JAN. 1 984

Co

/ d. . ---b.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOF,

's-Gravenhage.

Evaluatie : Datum bericht: Bijlage(n):

Betreft: Centrumpartij, kring Leiden.

Hierbij zend ik U, irj fotocopie, een brief ged. 2-1-198A onderte-
kend door f&N AKEN, Dan als secretaris van de kieskring Leiden,
naar de inhoud waarvan kortheidshalve wordt verwezen.

1) Tenzij andere rubricering vereist,

200A37M



1711329

Centrumpartij

Hoofdsakretarlaat:
Postbus 670
2501 CR 's-Grav*nhage
Tel. 070-463322 (10.00*17.00 uur)

030-313149 (b.g.g.)
Postglro nr. 43.48.100
Csntrumbank nr. 94.68.02.683

aan de leden der Kieskring Leiden
van de \Centrumpartij.

2-1-84, Voorburg,

Geacht Partijlid; "

Uit de ledenadminstr'atie van de Centrumpartij Kieskring Leiden, waar onder Uw woon-
plaats valt' heb ik begrepen dat U nog geen nader kontakt heeft gehad met leden van
het Kieskringbestuur.

Wij stellen het op hoge prijs als alle nieuwe leden een (kort) gesprek hebben gehad
met een of meer mensen van het bestuur. Op deze wijze komen we te weten of Uw partij-
lidmaatschap meer is dan alleen het lezen van "Middenweg" en "Centrumndeuws".

De bedoeling is dat er op grotere schaal en vaker regionale en plaatselijke verga-
deringen gehouden worden, dat er ook in wat kleinere plaatsen een goed functioneren-
de afdeling van de grond komt, dat er openbare vergaderingen bezocht worden, thema-
avonden georganiseerd worden etc. .

Om dit alles te bewerkstelligen is een goed kontakt tussen Kringbestuur en de leden
een eerste vereiste en zelfs een bittere noodzaak te noemen is.Vandaar ook mijn
dringend doch vriendelijk verzoek even kontakt met mij op te nemen teneinde tot een
afspraak te komen voor een gesprek.
U kunt mij bereiken op het partijbureau tijdens kantooruren: 070 - 46 33 22 en na
19.00 uur: 070 - 47 22 55 .Bedenkt U dat de uitbouw van de Centrumpartij óók lands-
belang is! t
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite,

hoogachtend,

,is Kieskring Leiden



N.B.

Wij zijn voornemens in Capelle een
informele bijeenkomst te houden
biinen afzienvare tijd.
Mocht U deze bij willen wonen dan
gaarne even een berichtje.

dva



1711810

INFORMATIEBLAD VAN OE CENTRUMPARTIJ

Eindredakteur: Drs. Nico Konst
Redaktie : Dan van Aken

Angel a Dijkmans
Danny Segers
Drs. Al fred Vierl ing
Henk de Wijer

Redaktieadres:

Postgiro

Postbus 1152
6501 BD NIJMEGEN
tel. 070-463322
52.87.288

D .ia j aarsdagen worden gekenmerkt door regen
en storm. Ook politiek Nederland kan over
dat laatste meepraten. De Christen-demokra-
tie beleefde haar zoveelste afsplitsing se-
dert de oorlog. De Centrumpartij was in
talloze televisie- en radioprogramma's het
onderwerp. Voor de VPRO was november de
Centrumpart i j-maand. De VPRO gooide er 20
uur radio-zendtijd tegenaan om den volke
het "verschijnsel" Centrumpartij duidelijk
c-e maken. Het geheel werd omlijst met "waar
de blanke top der duinen" en "ik heb U lief
ui jn Nederland". Dat idee heeft de VPRO ook
weer van ons afgekeken.
De radio-serie werd afgesloten met een live-
tlebat van 90 minuten tussen onze voorzitter
Hans Janmaat en drie interviewers, Van den
Boogaard (VPRO), Henk van Hoorn (VPRO ?)

-f̂ Max van Weezel (Vrij Nederland). Volgens
weekblad De Tijd "een bij tijd en wijle

chaotisch debat, waarin de drie intervie-
wers het af leken te leggen, maar dat uit-
eindelijk toch min of meer onbeslist ein-
digde".
's-Avonds mocht Van den Boogaard in de
"Alles is Anders Show" nog even in de clinch
niet de spaarzaam behaarde Ron Kaal, hoofd-
redakteur van de Haagse Post. Deze had zijn
blad nog nooit zo snel over de toonbank zien
gaan als nu met het artikel "De Doctorandus-
sen van de Centrumpartij", waarin onze par-
tijtop werd doorgelicht. Als wij de HP mogen
geloven, bestaat onze top uit Wagneriaanse
historici, surfende fraktie-assistenten,
jennerige kenners van de platte politiek en
sociaal-demokratische zwerfkeien.
LTit dit artikel moet de buitenwacht één ding
duidelijk geworden zijn: dat de kern van
onze partij onder de druk van de afgelopen
jaren gesmeed is tot een ijzeren cohorte,
die keihard kan werken en voor geen enkele
moeilijkheid terugdeinst. Dat laatste zal
in 1984 Tneer nodig ziin dan ooit. Op 16 mei

van Rotterdamse wijken en ruim een maand
later bij de Europese Verkiezingen. In deze
twee vuurproeven zullen wij opnieuw moeten
tonen wat wij waard zijn. Dat betekent voor
de hele partij van hoog tot laag vergaderen,
affiches plakken, mond op mond reklame ma-
ken en voor alles fo1deren, folderea, fol-
der en MM
Ook zullen wij nog meer dan voorheen de
eendracht binnen de partij moeten handhaven,
zodat pogingen van de pers en anderen om
verdeeldheid in onze partij te zaaien -en
die pogingen worden steeds duidelijker on-
dernomen- reeds bij voorbaat tot mislukken
zijn gedoemd.
Het komend jaar moeten wij bewijzen dat
wij oneindig veel meer zijn dan wat de pers
noemt: "een groep ontevredenen", maar de
vierde stroming die dit land uit het moeras
wil halen door de hele Nederlandse natie
te bezielen met een teamgeest, die zij
sinds de oorlog niet meer heeft gekend.
Ook in 1984 geldt ons parool "DE CENTRUM-
PARTIJ MOET WINNEN, OMDAT NEDERLAND LEVEN
MOET".

Drs. Nico Konst

NU TE BESTELLEN CENTRUMPARTIJ-GULDEN-

STICKERS.

POSTBUS 703

3170 AA POORTUGAAL

PER ROL VAN HONDERD STUKS / 2,50

H E E F T U U W K O N T R I B U T I E

V O O R 1 9 8 4 A L B E T A A L D ?



ÂKTIVITEITEN

Vrijdag 21 oktober; Hoofdbestuursvergade-
ring te 's-Gravenhage. Via een stemming
werd het Dagelijks Bestuur aangevuld met de
heren Rinia (12 stemmen), Segers (25 stem-
men) en Drs. Vierling (25 stemmen). Tevens
werd aandacht besteed aan de Europese Ver-
kiezingen.

Zondag 23 oktober; Het was weer vroeg op-
staan, want van 3.30 uur. tot 10.00 uur
hielden leden van de Kieskringen Nijmegen
en Arnhem een f o 1de rak t ie in de Nijmeegse
wijken Altrade, Hengst da l en Bottendaal.
In deze buurten wonen naast Nederlandse ar-
beiders ook veel minderheden, krakers en
studenten. Deze laatsten waren nog diezelf-
de avond aktief met een tegenpamflet. Deze
aktie leverde ook nog een artikel op in de
v̂ J kkrant .

Maandag_3l oktober; Radiorede van Dr. W. J.
Bruyn over de mensenrechten van de eigen
bevolking. Minderhedenorganisaties dienden
een klacht tegen Dr. Bruyn in wegens ver-
meende diskriminatie. Zij luisteren dus
ook, maar niet goed !!!

Vrijdag 4 november; Het verjaardagsfeest
van Hans Janmaat (bouwjaar 1934). Na het
•overhandigen van de vele geschenken vond
er een pers-persiflage plaats, Al f red Vier-
ling nam vanachter de piano de partij rod-
dels door en Dan van Aken ontpopte zich als
zang- en gitaarvirtuoos, ook de Amsterdamse
Jonge Geuzen lieten zich niet onbetuigd.
Dankzij de grandioze inzet van Danny en
Harie-Louise Segers werd deze avond een

sukses.

Vrijdag 11 november; Vergadering van de af-
deling Almere, met een kleine 100 aanwezi-
gen. Sprekers waren Henk de Wij er (nood-
zaak uitbouw afdelingen), Wim Vreeswijk
"het polderbeest" (over Almere), Ben
Fresco (over de tegenstand in Almere) , Hans
Janmaat (over het falende regeringsbeleid
en de internat ionele Sinterklazerij ) en
last but not least Alfred Vierling (over
de Europese Verkiezingen) .

Maandag 14 november; Radiorede van Dan van
Aken en Alfred Vierling. Zij spraken res-
pektievelijk over het herstel van de ekono-
mie na de oorlog en over het mediabeleid .
en de lasterkampagnes van delen van de pers
tegen de Centrumpartij .

Maandag_1 4 november; Vergadering van de af-
deling Almelo met onder andere een diskus-
sie over bet.. vraagstuk van de abortus
provocatus. Ingeleid door Drs. Janmaat.

Vrijdag 18 november; Vergadering van de
afdeling Groningen. Een van de bezoekers
een student theologie gaf over deze ver-
gadering een wat warrig verslag aan de
plaatselijke pers. Gevolg: onrust op de
Theologische Faculteit van de Rijksuni-
versiteit Groningen, handtekeningenakties
tegen de Centrumpartij en zelfs aandacht
op de radio voor de uitspraken van deze
s tudent.

Woensdag 23 november; De Centrumpartij
voor de tweede keer dit seizoen op de te-
levisie. Op een rustige en overtuigende
wijze weerlegde het aanstaande lid van
de gemeenteraad in Almere Ben Fresco de
verwijten van racisme an fascisme, die
onze partij door links en rechts worden
gemaakt. Hans Janmaat besprak de tegen-
werking van de politie door de overheid,
de ambtenarenakties en het vreemdelingen-
vraagstuk.

Vrijdag^ 25 november^ Bespreking van de
redaktieraad van de "Jonge Geus" te Ara-
sterdam. Tevens werden de aktiviteiten
voor het komende Jonge Geuzen-weekend
besproken.

Vrijdag 25 november; VPRO-radio-dèbat
tussen Hans Janmaat en drie pinnige
journalisten. Volgens onze informatie
kwamen bij de VPRO zeer veel telefoon-
tjes binnen met voor ons positieve reak-
ti.es.

Maandag 28 november; Radiorede van de
kringvoorzitter van Noord-Brabant (Oost)
Danny Segers, Hij sprak onder andere
over de ondermijning van de demokrati-
sche rechtstaat in Nederland en de hou-
ding van de media ten aanzien van onze
partij. Zijn vrouw besloot de uitzending
met de kreet; "één jaar Centrumpartij
en het schuimt al op het Binnenhof".

Maandag 28 november; Een zeer goed be-
zochte vergadering van de kieskring Rot-
terdam in verband met de deelgemeente-
raadsverkiezingen van 16 mei-1984.
Onder het .voorzitterschap van de heer
Wi Esmeijer sprak Drs. Mart Giesen over
de identiteit van de Nederlander, Drs.
Hans Janmaat besprak het belang van de
aanstaande verkiezingen en Drs. Alfred
Vierling gaf informatie over de aanvul-
lende kursussen "gemeenteraadslid .

Dinsdag 29 november: Disküssie-avond
in O'42 (oranjesingel 42) te Nijmegen ^
onder het motto "Nieuw rechts, Oud zeer .



DE CENTRUMPARTIJ EN ALMERE

De Centrumpartij heeft geschiedenis gemaakt
bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere.
Dat is vooral in onze kringen alom bekend.
Meer dan 500 artikelen wisten,wij te verza-
melen en te bundelen tot een prachtig boek,
dat U de geschiedenis» het wel en wee van
de Nederlandse demokratie en de hypokratie
der gevestigde partijen vertelt l!
Een boek dat niemand van U mag missen.
Voor en tegen vindt U hierin terug. Hierin
kunt U lezen, hoe de gevestigde partijen
zich onder elkaar tegen spreken. Lees de
blunders van de Nederlandse pers en vooral
de Gelderlander Pers', die het presteert
cijfermateriaal te publiceren van de Tweede
Kamerverkiezing 1982 t!
Zien wij soms Joop den Uyl' de Hitlergroet

. brengen ? Lees hoe demokratisch de geves-
"~1>ïde partijen zijn en hoe met de grondwet-

,.ijke vrijheden wordt omgesprongen.
Nederland aan de afgrond. Dit boek rijk
versierd met foto's en tekeningen, kantte-
keningen en tekst kunt U bekomen tegen een
intekenprijs van / 15,— plus verzendkosten.
Het boek is gebonden met stijve kaft. Bijna
200 pagina's dik. Bestellen bij:
KNIPSELDIENST CENTRUMPARTIJ (D. Segers)
POSTBUS 135
5830 AC BOXMEER
TEL. : 08850 - 14 9 89

SAGEKOMENJBERICHT

f>p vrijüag 21 oktober 1983 vond de tweede
zitting plaats over de zaak Cevdet Yilmaz
(moordpartij Delft april jl.)
Ook nu wéér hebben onze leden voor de deur
, s~~\t gerechtsgebouw folders uitgedeeld

.. gen de multikulturele samenleving en de
buitenlandse kriminaliteit. Dit leidde
onder andere tot een artikel in de Haagsche
Courant.

FINANCIËLE ZAKEN ALMERE 1983

Hieronder volgt een verslag van pogingen
oo een bankrekening voor de afdeling
Almere te openen.

Ring ring: met de NMB Almere
IK: Goedenmiddag, U spreekt met Beumer, kan
ik bij U een rekening-courant openen ?
NMB: Zeker, dat kan.
IK: Maar als die rekening nu op naam van
de Centrumpartij, afdeling Almere moet
komen ?
NMB: (doodse stilte) ... dan verbind ik U
even door Goedenmiddag, mijnheer
Be uwer, 'J wilde een rekening voor de Cen-
trumpartij openen ?
IK: Dat klopt, ja.
NMB: ircmnram, dat is niet zo gemakkelijk.

IK: Waarom niet, daar bent U toch voor en
bovendien kom ik geld storten en geen
geld lenen.
NMB: Ja, dat is wel zo, maar toch moet ik
dit even met de direktie overleggen.
Kunnen wij U terugbellen ?
30 MINUTEN LATER
Ring ring: U spreekt met de NMB. U had ge-
vraagd of U een tekening kon openen voor
de Centrumpartij ?
IK: Dat klopt, ja. .
NMB: Wij vinden dat de Centrumpartij een
politiek dermate zwaar geladen organisatie
is, dat wij die niet aan ons rekeningen-
bestand wensen toe te voegen.
IK: En als ik nu van het CDA was ?
NMB: Ja, dat is wat anders.
IK: Hoeze anders, zou dat dan wel gaan ?
NMB: Dat dacht ik wel, ja. •
IK: Is dit geen meten met twee maten ?
NMB: Als U dat zo wilt noemen, ja.
IK: Nou dan zal ik U verder niet lastig
vallen. Toch bedankt voor de informatie.

Soortelijke reakties bij:
- Nederlandse Credietbank
- Algemene Bank Nederland (hier klonk de man
die mij moest afzeggen der mate positief,
dat ik hem nog voorstelde ook maar lid
te worden, waarop hij mij meedeelde, daC
het voor hem door zijn werkgever verboden
was lid te zijn van enigerlei politieke
partij)

- Verenigde Spaanbank (voorheen Centrumbank!)
- AmRo Bank (hier verklaart de heer Mole-
naar: "wij doen geen zaken met Uw partij
en gooit de hoorn op de haak. Die AmRo
toch !)

- Rabobank

FRAKTIENIEUWS

V O L K S H U I S V E S T I N G

De regering wil eerst bezuinigen op de in-
komens van de Nederlanders en dan is het
meest simpel om dan de primaire levensbe-
hoeften een stuk duurder te maken. Vandaar
de stijging van de huisvestingskosten als
huur en de hoge gas- en elektriciteitsta-
rieven. Vanaf 1976 is de huur voor een drie-
kamerflat toch al gauw zo'h 100 gulden duur-
der gewerden en zijn de woonlasten van 1/3
naar 2/3 van de huur opgelopen. Daarboven
komt nog de "doorstromingsheffing" om men-
sen te dwingen duurder te gaan wonen en
plaats te maken. U weet wel voor wie !!
Geld om de huur te betalen voor nieuwbouw-
woningen, hebben de mensen niet.



De Nijmeegse psychologen Jacques Janssen en
Louk Hagendoorn presenteerden hier hun boek

• "Rechtsomkeer" over de zogenaamde verrecht-
sing van de jeugd in het middelbaar onder-
wijs. In de aansluitende diskussie maakte
de lerares Maatschappijleer Mieke Delsum
de verbijsterende opmerking dat zij leer-
lingen met Centrumpartij-denkbeelden nooit
meer dan een 5 gaf ! Na de diskussie werd
de avond voortgezet met de vertoning van
de film "De oplossing", gemaakt onder aus-
piciën van de Arme Frankstichting. In deze
film over de "middenpartij" ziet men onder
meer een Janmaat-achtig' jmrsóon op een
bulldozer op de minderheden inrijden.
(Daar kunnen wij het weer mee doen !!!!!)
De film moest halverwege gestopt worden,
omdat een drietal van onze leden herkend
werd. Zij werden door 15 punkers aangeval-
len, maar konden zich al vechtend een weg
naar de uitgang banen. Na de film, het

_ was inmiddels 1 uur 's-nachts, werd de dis-
"~ssie nog voortgezet (werken die lui van
..-c anti-fascisrae-komitée nooit ?) waar-
schijnlijk zonder veel resultaat, want
de Arnhemse courant merkte de volgende dag
op, dat men "niet of nauwelijks was toege-
komen aan het bedenken van methodes om het
rechts-ekstremisme tegen te gaan".

"Woensdag 30 november; Afdelingsvergadering
In Delft met ruime opkomst. Toespraken van
de heer Van Klaveren, de heer Wiersma
'(afdelingsvoorzitter), Mart Giesen, Alfred
Vi erling en Hans Janmaat. De geslaagde
avond stond vooral in het teken van de hui-
dige sociaal-ekonomische problemen.

Vrijdag 2 december; Kennismakingsavond te
Winschoten in aanwezigheid van een foto-
graaf/journalist van de Winschoter Cou-
~nt. Na verschijning van een artikel met
j. ., to in bovengenoemde courant, werd op de
muur van het redaktiegebouw van deze cou-
rant gekalkt: "Jan Zuur tegen de muur".
(De heer Zuur was een van de aanwezigen,
die op de foto duidelijk te zien was).
Leden van de kringen Arnhem en Nijmegen
folderden in het begin van de avond de
dorpen Beerta en Finsterwoide, zoals be-
kend gelegen in de meest linkse gemeente
van Nederland en de enige gemeente in ons
land, die een kommunistische burgemeester
rijk (lees: arm) is. Gevolg: krantenartikel.

Dinsdag 6 december; Folderaktie in
Spijkenis.«e m de wijk Dragondonk door le-
den van de afdeling Zuidhollandse Eilanden,
waarbij zo'n 1500 folders werden wegge-
gleufd. Dit naar aanleiding van het bezet-
ten van een plaatselijk wijkcentrum dóór
de Surinaamse stichting Oen Dj a (dat wil
zeggen: wij zijn er). Wat ons betreft zijn

ze er nog lang niet.

Dinsdag 6 december; Paniek in Almere.
rs-Avbnds 21.00 uur kwam er bij de politie
te Almere een bommelding binnen van de link'
se terreurorganisatie "De Rode Jeugd" voor
het pand Kerkgracht 13 (de woning van de
heren Vreeswijk en Fresco), 15 agenten in
de straat, journalist erbij, het hele hui-
zenblok ontruimd, koffie voor de "daklozen**
en vervolgens allemaal weer naar huis.

Woensdag 7 december t Hoofdbestuursvergade-
ring te 's-Gravenhage. Onder het voorzitter-
schap van Henk de Wij er werd uitgebreid aan-
dacht besteed aan de politieke koers van
onze partij "als vierde stroming". Spreker
Drs. Mart Giesen. Vervolgens besprak Drs.
Alfred Vierling de Europese Verkiezingen.
Ook was er aandacht voor de troebelen in
Almere en de deelgeroeenteraadsverkiezingen
in Rotterdam.

Maandag 12 december: Naar aanleiding van
de deelgemeenteraadsverkiezingen spraken
voor de radio Peter Gatowinas en Theo
Termijn, respektievelijk tweede sekretaris
en vice-voorzitter van de kring Rotterdam.

Maandag 12 december; Onze gemeenteraads-
kandidaten te Almere Wim Vreeswijk en Ben
Fresco hielden in de onlangs door hen ber
trokken flat-woning Kerkgracht 13, open
huis ten behoeve van de adviesraad in Al-
mere, de landdrost en wethouders, die nog
steeds weigeren te geloven dat onze mensen
in de polderstad woonachtig zijn.

Dinsdag 13 december 1983: De zaak Almere
voor de Raad van State.
De afdeling Rechtspraak werd voorgezeten
door de socialist Prof. Kapteyn, waarbij
Drs. Vierling afstudeerde, die voor Fres-
co en Vreeswijk de zaak verdedigde.
Vanwege Almere werd de zaak verdedigd door
de landsadvokaat Korthals. Deze stelde
onder meer dat onze partijgenoten op het
moment dat de geloofsbrieven werden over-
handigd, werkelijk woonplaats moesten
hebben in Almere. Volgens hem was daarbij
van belang waar hun gezin woont en waar
zij werken. Vierling stelde dat er geen
sprake is van een peildatum, maar dat ge-
durende de hele zittingsperiode van de
Raad alsnog kan blijken of onze mensen
daar wonen of niet. Bovendien vond hij
dat de gemeenteraad eigener beweging Fresco
en Vreeswijk door intimidatie en misbruik
van burokratische middelen verhinderden
om aan de vereisten van de gemeentewet te
voldoen. Desalniettemin toonde hij aan,
dat onze gemeenteraadsleden daadwerke-
lijk woonplaats in Almere hebben.
Uitspraak volgt dit jaar.

Nico Konst, Angela Dijkmans



Maar geld om die nieuwe woningen te bouwen
-is er ook niet; in Rotterdam bijvoorbeeld
worden slechts zoveel nieuwe woningwet-
woningen gebouwd dat nog maar net de krot-
ten, die op instorten staan of huizen, die
in de weg staan, kunnen worden vervangen ..
in de eerstkomende tien jaar ! Dat hoeft
niemand te verbazen, dat de steden ver-
pauperen. En juist daar voltrekken zich dan
nog de meest scherpe kultuurbotsingen.
Wanneer een gemeente met rijkssubsidie
een groot pand koopt en daarmee woonruimte
biedt aan mensen met een kuituur die vol-
komen afwijkt van onze wóongewoonten, gaat
de prijs van het onroerend goed in die
buurt omlaag. Het onderhoud blijft dan
achterwege en het wordt een krottenwijk.
Dat gebeurt ook al in de nieuwbouw, kijk
maar naar de Bijlmer, ongelooflijk hoe
daar wordt huisgehouden. Ernstig is dat
de minister nog steeds niet de illegale
T~-'keeën in woningen onder de Hinderwet
v laten vallen. Er zou een konflikt
zijn tussen de vrijheid van godsdienst en
het recht op wonen, volgens de minister.

N E D E R L A N D S C H A P

V E R K W A N S E L D

Uniek op de wereld, nog nooit vertoond in
'Nederland: HET VOORNAAMSTE EKSPORTPRODUKT
VAN NEDERLAND IS ONS EIGEN NEDERLANDER-
SCHAP .'! Alle partijen in de Tweede Kamer,
behalve de Centrumpartij en een aarzelende
R.P.F. (Leerling) spraken op een kommissie-
vergadering de wens uit het Nederlander-
schap te verlenen aan de hier verblijvende
buitenlanders. De P.v.d.A. wil het Neder-
landerschap automatisch doen toekomen aan

kleinkinderen van hierheen gekomen
emdelingen. Alleen die buitenlanders,
dat niet willen, kunnen dan "opteren"

voor hun eigen nationaliteit of staten-
loosheid (de molukkers hebben al laten
weten dat zij die automatische verkrijging
van het Nederlanderschap, evenals de Cen-
trumpartij afwijzen). De P.v.d.A. wil zelfs
zo ver gaan, dat een buitenlandse vrouw,
bijvoorbeeld een Turkse of haar dochter,
die hier woont of van wie de echtgenoot
hier is of was, naar Turkije gaat en .daar
bevalt, dan wordt dat kind ook automatisch
Nederland. En daarmee is de C.D.A.'er
Van der Toorn, die echt namens de hele
C.D.A.-fraktie sprak, het helemaal eens:
"ik kan mij voorstellen, dat zo'n vrouw
liever in Turkije bevalt". Van banden met
het moederland gesproken l! Het hoeft
zelfs niet gedurende haar vakantieperiode
te zijn, want zei Van der toorn: "een be-
valling duurt toch niet jaren, dus is het
aannemelijk dat die vrouw slechts korte
periode buiten Nederland is".

Onderzoek naar de vraag of de vader een in
Nederland verblijvende buitenlander, ge-
naturaliseerde Nederlander, danwei gewoon
Nederlander is, hoeft niet meer, want
de nieuwe wet op het Nederlanderschap
gaat uit van de gelijkberechtiging van de
vrouw: men erft eventueel het Nederlander-
schap via de moeder. Is moeder Nederlandse,
of kind van een in Nederland verblijvende
Turk(se), dan is haar kind automatisch
Nederlands .U ziet: de politiek kan, wat
God niet .kan; men maakt met één penne-
streek een 500.000 mensen (op zijn tninst)
van vreemdeling tot Nederlander.
Van der Toorn (C.D.A.) en Haas-Berger
(P.v.d.A.) vinden ook dat de vreemdelin-
genpolitie ongeschikt is om de buiten-
landers te woord te staan omtrent natura-
lisatie. Want bij zo'n man in uniform
word je 'zenuwachtig en dan kun je je op-
eens niet goed meer uitdrukken in het Ne-
derlands (daarom hoort de politie de
vreemdeling soms in gebarentaal aan).
Volgens Haas-Berger heeft de vreemdelin-
genpolitie het veel te druk. Waarom, zei
zij niet. Daarom is het beter naturalisa-
ties voor te bereiden door ambtenaren
van de burgelijkestand of sociale dienst.
Tenslotte is het verlenen van Nederlander-
schap niet een kroonstuk en afsluiting van
een inburgeringsproces, maar een "mid-
deltje" ernaar toe. Als je eerst Neder-
landerschap verleent, dan worden ze het
later waarschijnlijk wel, luidt de rede-
nering. Zoals U weet, hoeft naturalisa-
tie straks niet meer bij de wet, om de
kontrole door de Centrumpartij af te
snijden. De diskussie ging onder de grote
partijen wel nog over, moet het bij Ko-
ninklijk Besluit, gelet op het officiële
karakter van het Nederlanderschap, of
moet het bij ministeriële beschikking,
want wat heeft de Koningin er nog mee
te maken ? Mevrouw Van Es (P.S.P.) vond
het laatste, want zo besloot zij: "ik
ben er trots op wereldburger te zijn.
Het gaat niet aan dat Nederland een vere-
niging wordt van een bevoorrechte elite
met een hoge ballotage". Waarop Janmaat
vroeg: "U kunt zelf altijd afstand nemen
van Uw Nederlanderschap, als het U niet
bevalt".
Zo wordt de Centrumpartij aangevallen.
Niet frontaal, maar in de flank. Op een
achternamiddag worden vreemdelingen tot
Nederlander gemaakt on zodoende onze
remigratieplannen onmogelijk te maken.
Maar ... de voltallige Tweede Kamer moet
in februari 1.984 nog beslissen.

Drs. Alfred Vierling



lOIIPSELDIENST
i

Danny Segers laat berichten, dat hij nog
steeds niet genoeg krantenknipsels krijgt.
Vooral van de regionale dagbladen en
de omroepbladen ontbreekt het nodige.
Kom op leden, alles wat maar enigszins
betrekking heeft op de Centrumparij of de
door de partij naar voren gebrachte stand-
gunten, opsturen naar:

Lpseldienst, Postbus 135, 5830 AC
telefoon: 08850 - 14 9 89.

CENTRyMNIEUWS_ÜIT_DE_PERS

Op zaterdag. 23 november 1983 publiceerde
Nico Scheepmaker een geweldig artikel over
Jiet programma van de VPRO "Tijdverschijn-
selen", waarin, zo merkte de heer Scheepr
maker op, óver maar niet mét de Centrum-
partij gesproken werd. Toen Scheepmaker
hierover de presentator van het programma
benaderde, werd hem duidelijk, dat de ge-
vestigde partijen anders niet waren komen
opdraven ! (wat leven we toch in een demo-
krat is ch land, en heeft U ook wel eens van
apartheid en diskriminatie gehoord ?)
Enkele citaten uit het artikel, wil ik U
'"'et onthouden:

«c vroeg me dat even af, omdat het., zoals
ik al zie, zo'n merkwaardig programma was.
Het ging immers over het "verschijnsel"
Centrumpartij, zonder dat er iemand van
die Centrumpartij bij aanwezig was. Mis-
schien dat een of twee van de diskussian-
ten tot de aanhangers van die partij ge-
rekend mochten worden, maar dat kon je
alleen maar bevroeden, terwijl er in elk
geval geen vertegenwoordigers van de
Centrumpartij aanwezig waren, zoals van de
P.v.d.A., de V.V.D., het C.D.A., de P.S.P.
D'66 en de C.P.N. Dan mogen we, in een de-
mokratische samenleving, toch op z'nr minst
kurieus noemen, maar niemand zei daar iets
over in de diskussie. OVER BEN,ZONDER HEN"

Maar een reële .diskussie over goed
en kwaad van de Centrumpartij ga je daar-
door wel uit de weg, en ik had met name
mijn favoriete deelnemers aan de diskus-
sie (in volgorde van kwaliteit) Andzé'e .
van Es (P.S.P.), Dominee Bob ter Haar en

Ina Brouwer (C„P.N.) wei eens willen zien
opboksen tegen een of twee Centrumpartij-
bestuursleden. Wie in de demokratie ge-
looft, moet er toch van overtuigd zijn,
dat zijn argumenten waardevaster zijn dan
die van de Centrumpartij. Durft men die
diskussie dan toch niet aan, dan kan dat
twee dingen betekenen: l. men vertrouwt
niet op de overtuigingskracht van zijn
eigen argumenten, vergeleken met die van
de tegenstander, of 2. men vertrouwt
niet op het inkasseringsvermogen van de
kijkers, dié opeens zouden ontdekken dat
die lui van de Centrumpartij ook mensen
van vlees en bloed zijn die hun verhaal
samnehangend kunnen brengen en zowaar
enkele zinnige argumenten te berde
brengen".
Zo, daar kan de tegenpartij het mee doen.
Brallen en brullen kan zelfs een muis,
als de kat maar niet in de buurt is !!
Hiermede bewijst Nico Scheepmaker, dat
hij een juiste en scherpe kijk heeft, ook
op zaken die men tracht te versluieren,
(noot van de redaktie: door Saskia van
Schaik is dan ook zeer goed geselekteerd,
zodat geen leden van de Centrumpartij
-zelfs geen sympathisanten- binnen kwamen !

Wij lazen in "De stem van"West-Brabant"
van zaterdag 29 oktober jl. het volgende:
- "In Bergse bibliotheek. Folder Centrum-
partij zorgt voor opschudding".
Bij de openbare bibliotheek aan de
Mofstraat te Bergen op Zoom is de nodige
opschudding ontstaan over een aktie van
iemand, die kennelijk met de Centrum-
partij, sympathiseert. De onbekende be-
zoeker van de bieb had zonder daarvoor
aan de balie toestemming te vragen een
folder van de Centrumpartij in het tijd-
schriftenrek gelegd. Hoe lang het ge-
schrift in de leeshoek gelegen heeft,
is niet bekend. Deze week werd het
boekje ontdekt en verwijderd.
Wij aksepteren niet dat men ongevraagd
iets in.de rekken legt, en bovendien
vinden wij de Centrumpartij fascistisch,

(zou de bieb wel toestemming hebben ver-
leend als het gevraagd was ? Is dit niet
een openbare bibliotheek, mag die censuur
toepassen ? Red ) •
Een dezer dagen aam de Centrumpartij-
sympathisant wraak* Op de plaats waar
hij eerder de partijbrochure had gelegd
stak hij een: brief je in het rek «et het
opschrift: "VANWEGE DOOR ONS INGESTELDE
CENSUUR IS HET BOEKJE VAN DE CENTRUMPAR -
TIJ WEGGENOMEN". '



•Medewerkers van de "openbare" bieb, dach-
ten van elkaar» dat ze het briefje hadden
'geschreven, waardoor het ongestoord een
hele tijd in het rek heeft gelegen E!

C. D. A. worstelt met vraagstukken vreemde-
lingen. Een artikel van Frans Boogaard.
Hij begint met:
- "Een opmerkelijk detail: uitgerekend
Janmaat, de afgevaardigde van de Cen-
trumpartij, is er verantwoordelijk voor,
dat de hele Tweede Kamer ontzettende
haast heeft met de nieuwe wet op het
Nederlanderschap".

Goed zo Janmaat , ga zo door (red . ) ! !

"De Arnhemse^ourant^ van 19 oktober 1983

Uit eigen enquête blijkt: "Centrumpartij
vierde" .
• De koalitie van C.D.A. en V. V. D. zou
geen meerderheid meer halen in de Tweede
Kamer, wanneer nu verkiezingen zouden
worden gehouden. De Centrumpartij is in-
middels in aanhang meer dan verviervou-
digd en zou in grootte de vierde partij
van ons land worden"! !

(Volgens deze enquête zou de Centrumpartij
3,51 % van de stemmen behalen, red.)
««
In het "Nieuwblad van het Noorder" alsook
In het "Brabants Nieuwsblad" verscheen een
vierdelige diskussie over de Centrumpartij
onder de titel "stroming der ontevredenen".
Titels in deze serie: "Centrumpartij komt
niet zomaar uit de lucht vallen", "twee
ant i-fascisten bij elkaar", "Centrumpartij:
geen masker", "uitspraken Janmaat", "het
racisme en fascisme in en rond de Centrum-
I tij", "alles wat fout is heet fascisme",
'-.-at z'n allen tegen één", "Troebele
moeras Janmaat moet gedempd worden".
Dit zijn enkele van de kreten waaronder de
stukjes zijn gerubriceerd. Een mooi stuk
reklame voor ons . Dank j e wel J J !!!!!! l !!!

Danny Segers

Maandag 26 december (Tweede Kerstdag),
Hilversum II, 18.20 uur.
En vervolgens elke veertien dagen, zelfde
tijd, zelfde golflengte.
Onze volgende televisie-uitzending vindt
plaats in de maand februari.
Raadpleeg Uw omroepblad.

PARTUSEKRETARIAAT

Adressering onjuist, post onregelnatig,
geen Middenweg of Centrumnieuws ontvangen?
Bel dan onze partij-administratie:
070 - 46 33 22.

Onze vorige omroep tot giften heeft onze
verwachtingen overtroffen. Daarvoor onze
dank t!!!
In verband met de verkiezingen, die ons
in 1984 wachten, hopen wij nogmaals op
Uw vrijgevigheid te kunnen rekenen.
Bedenk daarbij wel: HET GAAT OM UW
BELANG EN DAT VAN UW KINDEREN

JONGE,GEUZEN

Binnenkort zal het eerste eksemplaar
van de Jonge Geuzen de drukpers afrollen.
Dit presenteksemplaar zal aan U ieder,
als lid toegezonden worden.

KIESKRINGEN

De kieskring Haarlem heeft met ingang van
19 november jl. een nieuw bestuur, het-
welk er als volgt uitziet:
B. van Duyvenbode, voorzitter
H.K. Kleyn , sekretaris
H. Montijn , penningmeester

PRIJSVRAAG

Op onze prijsvraag naar een goede slagzin
betreffende.de Centrumpartij, kwamen zeer
veel inzendingen binnen.
Beloond met een boekenbon van ƒ 25,—
werd de slagzin:

CENTRUMPARTIJ, U WEET WEL WAAROM ?!

Afgekeurd werden onder andere de slag-
zinnen: "JANMAAT WAST WITTER DA» WITn
"JANMAAT, THE BEST THERE IS"
"DE CP DOET ER WAT MEE"
"DE CP TREKT .. DOOR DE WC"

ALLE MEDEWERKERS VAN CENTRUMNIEUWS
WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GELUKKIG 1984.



1) Zo nodig ander* rubricering aangeven.

"'1711853
datum 1 8 JAN.

CO

b. '-"- d.

Dlstr.: BUIage(n):

Afschr.:

Betreft:

Nabespreking na afloop van de kringvergadering te Amsterdam.

Na afloop van de kringvergadering van de Centrum Partij te Amster-
dam d.d. 20 decemmr '83 rond nog een bespreking , i.c. gezellig
samenzijn plaats ten huize van t» Amster-
dam.
BQ deze bijeenkomst. waren ondermeer aanwezig :

Kort na aankomst ontstond een heftige discussie tussen en
maakte het verwijt , niet speciaal geriqht aan

het adres van , dat er circuits tegen zfln persoon werden
gecreëerd .

mengde zich in de discussie en zei dat op kor-
te termen verantwoording moest afleggen over zijn functioneren .
"Hfl riep te veel spanningen op".

speelde de verontwaardigde onschuld en veinsde niet te be-
grijpen waar het over ging .
Tussen , en ontspon zich een
gesprek over "organisatie van de jeugd in de kring Amsterdam",

Het lag in de bedoeling om in Amsterdam een jeugd-
groep te vormen naast de "Jonge Geuzen" , die veelal als «litair
worden ervaren .

vertelde tijdens de vergadering 11 jongeren, die interesse
toonden in een jeugdgroep,te hebben gesproken (concrete afspraken
werden, voor zover bekend t nog niet gemaakt .

\0 A OS



woensdag
A U B O R A ochtendbespreking d.d. 18 januari 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HTD

HSBP - EK

Afwezig:

1.

2. CP

Het blijft roerig rond deze partij, die voortdurend ruime
aandacht in de media krijgt. De verwachting is dat de CP bij
de deelraadverkiezingen in Botterdam op 16 mei a.e. flinke
winst zal boeken. De CP bereidt zich voor op een candidaat-
stelling bij de verkiezingen voor Straatsburg.

3.

k.

6.

7.

8.



1) Zo nodig andara rabrloarlng

Dietr.;

Afechr.:

Betreft: Kringvergadering afdeling Den Haag Centrumpartij*

Op donderdag 19 januari 1984 heeft de afdeling Den Haag van de
Centrumpartij een kringvergadering op het Binnenhof gehouden.
Aanwezig waren ongeveer 25 leden, waarvan de navolgende personen
werden herkend:

Johannes G.H. JANMAAT 03-11-1934

De vergadering zou omstreeks 20.00 uur beginnen. Door demonstre
rende NVU-ers liep het tijdstip «enter uit tot ± 20*30 uur.
Sommige CP-leden werden n.l. bij het betreden van de vergaderini
door NVU-ers tegengehouden.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij KMOUfe-/inf. rapport nr. 2

Zoals bekend probeerden de NVU-ers deze, naar men dacht, open-
bare vergadering te verstoren.
Na het incident opende JANMAAT de vergadering om deze na zijn
openingsspeech te schorsen. Aanleiding was de aanwezigheid van
de NVU-er ' ". Na overleg met de
overige bestuursleden van de kring Den Haag werd besloten dat
betrokkene de vergadering moest verlaten.
______ was het hier helemaal niet mee eens en protesteerde luid-
ruchtig. Hij was lid -fran de partij en aangezien dit een ledenver-
gadering was kon men hem niet weren. Dit werd echter tegengespro-
ken en hem werd verzocht, gezien zijn NVU-sympathie'n, de zaal
te verlaten. JANMAAT stelde geen prijs op zijn aanwezigheid
tijdens de die avond te houden verkiezingen voor het bestuur en
stelde voor dat betrokkene na afloop van de verkiezingen weer
de zaal mocht betreden. Verder zou hij binnen twee maanden voor
de ballotagecommissie moeten verschijnen, dan zou beslist worden
of hij lid van de partij mocht worden. . was het daarmee
eens en verliet voor die avond voorgoed de vergadering. Bij de
ingang had hij al eerder zijn fototoestel afgegeven. Eea van de .
jCP-leden had kans gezien zijn filmrol onbruikbaar te maken.
Zoals gezegd stond de vergadering hoofdzakelijk in het kader van
de nieuw te kiezen bestuursleden voor de kring Den Haag.
Door JANMAAT werden de kandidaten bekend gemaaktt die vervolgens
de gelegenheid kregen zich aan het publiek voor te stellen.

die zich als voorzitter kandidaat had gesteld verteld»
e.e.a. over zijn levensloop en zijn beroep als sportleraar. Hij
deelde mede dat hij nooit de ambitie had gehad om politiek ac-
tief te worden, maar daar hij veel voelde voor de CP en er be-
hoefte was aan een actief bestuurslid wilde hij graag meehelpen
aan de uitbouw van de partij. Hij had nog geen ervaring maar dat
was wat hem betreft niet zo'n probleem. _̂ ___̂ _̂̂ _̂  kwam een
een stuk onzekerder over dan de voorgaande kandidat. Hij had ziel
ook als voorzitter kandidaat gesteld en vertelde iets over zijn
levensloop. Verder vertelde hij iets over het te voeren manage-
ment in bedrijven en zei hij dat de nieuwe voorzitter goed moest
overkomen bij de pers.
Hij was lid geworden van de partij omdat hij Nederland zag af-
glijden in het vreemdelingenprobleem, hij had de behoefte om
.zeker iets aan de illegalen te doen.
_____ stelde zich als kandidaat-secretaris voor en vertelde dat
hij een partijlid van het eerste uur was. Het nieuwe bestuur zou
het erg druk krijgen met de Europese-en de gemeenteraadsverkie-
zingen. Verder plaatste hij wat opmerkingen over het huur en
drugsprobleem in het Oranjewijk. , eveneens kandidaat-
secretaris, had het over dezelfde onderwerpen als de voorgaandê
spreker. De overige kandidaten, , ,̂ en
stelden zich in nog geen halve mlnüfct per persoon voor. Hierna
voügLe de stemming, na de pauze werd de ui kütatg uitslag bekend
gemaakt. Met 22 stemmen werd als nieuwe voor zittel* gekozen dhr.

. Hij verheugde zich over het feit dat hij gekozen was
en zou met het nieuwe bestuur gaan werken aan de partijopbouw
in Den Haag. Hij zou zich de volgende <fag melden op het partij-
bureau om zich aldaar in te werken als voorzitter. ; werd
met 22 stemmen gekozen als secretaris, werd metzTstem-
men gekozen als bestuurslid.
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Verder werden als bestuursleden gekozen de heren
t t «n a.

EINDET
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1) Zo nodig amfora rubrloarlng aangevan.

AC° 1719365
datum 2 7 FEB. 1984

CO

b. •—• d. ••
Dlstr.: Bijlage(n):

Afschr.: BO=

Betreft:
Ledenvergadering kieskring Haarlem van de Centrum Partij.

Op vrijdagavond 20 januari 198̂  werd een ledenvergadering be-
legd van bovengenoemde kieskring van de Centrum Partij.
Alle genodigden waren verzocht te verzamelen op het Stations-
plein te Haarlem. Vanaf deze locatie reed men in colonne via
een vrij lange omweg (ondermeer werd het Houtplein en de Haarl<
se Dreef gepasseerd ) naar een kantoorgebouw nabij cafe-restau-
rant Dreei'zicht . Op de parkeerplaats van het kantoorgebouw
(Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ?} kon.men.de auto's parkeren.
De indruk werd gewekt dat de heer -secre'taris van de kies-
kring - werkzaam ie b-tf voornoemd bedrijf . Vanaf het parkeertea
rein begaf men zich te voet naar café restaurant Van AK1N , ge-
vestigd aan het Houtplein .
De leiding van voorno.em.jt.buitengebeuren was in handen van
geassisteerd door - Laatstgenoemde werd ook
bjj deze gelegenheid vergezeld dooft , een
jongeman die zich zowel qua uiterlijk als optreden laat type-
ren als een Neandertaler.
De vergadering stond in het teken van de bestuursverkiezing vai
het kringbestuur.
De kandidaat-kringbestuurders stelden zich voor :

Het bestuur werd vervolgens bij acclamatie verkozen.
Het geïnstalleerde bestuur maakte een gedegen en slagvaardige
indruk. Met name de voorzitter scheen iemand die kort van stof
was en uitermate gedecideerd.
Op UITNODIGING van het bestuur hield vervolgens Ben FfiESCO -
gemeenteraadslid te Almere - een inleiding •
FRESCO i gaf aan dat de alternatieve geneeskunst t naast de be
staande vormen van gezondheidszorg , acceptatie verdient.
De verslaafdenzorg in Almere kost de gemeenschap ƒ 120.000,-
per jaar. Van dit bedrag gaat ƒ 97-000,— op aan betaling van
medewerkers e.d. Slechts ƒ 10.00O,— komt direct ten goede aan
de verslaafden.
DeC«P. is in Almere de derde partij. Desondanks tracht men
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VERVOLGBLAD Nr. Bij ojK9lüe-/inf. rapport nr.

het de C.P. onmogelijk"te maken naar behoren te functioneren .
Met name raadslid van der PUi. van de Communistische Partij var
Nederland ondernam een ware kruistocht tegen de C.P.
De C.P. zal zowel op plaatselijk niveau als ook op landelijk
niveau oneigenlijke situaties , bijvoorbeeld in de gezondheids-
zorg , aan de kaak moeten stellen.
"De C.P. zal voor politieke aardbevingen zorgen". "Samen aan
het werk» dan wordt Nederland weer sterk ".
- De redevoering van FRESCO werd uitermate positief door het
gehoor, gehonoreerd . FRESCO toonde zich een ervaren spreker,
die een goed in het gehoor liggende , doch ook inhoudelijk
sterke redevoering kan uitspreken .
Na een tforte pauze sprak Hans JANMAAT een rede uit . Zijn rede
werd als demagogisch en verward gekwalificeerd .
- JANMAAT : er was een eis tot rectificatie ingediend bij hetb
Leids studenten-blad , waatin Tweede Kamervoorzitter DOLMAN

diverse negatieve uitlatingen had gedaan aan het adres van de
C.P.
Defcroblemen met de etnische minderheden laten zich eenvoudig n
den, indien men de leeftijdsopbouw in deze bevolkingsgroep in
ogenschouw neemt .

30 jaar en ouder,
tussen 25 en 30 jaar,
tussen 10 en 20 jaar
tussen 5 en 10 jaar
tussen O en 5 jaar.

De aanval op de Nedalands-Zuid Afrikaanse vereniging is vol-
strekt afkeurenswaardig . De vereniging onderschrijft beslist
niet per definitie alles wat de Zuid Afrikaanse overheid doet.
Toch is het zo dat de Zuid Afrikaanse regering een beleid voer-
conform het handvest van de Verenigde Naties.
- Vraag uit het publiek over het C.P.-standpunt inzake abortus
naar aanleiding van een artikel in "Middenweg".
JANMAAT : in bedoeld artikel heb ik mijn persoonlijke visie weer-
gegeven.
Ik ben van mening dat abortus uit het strafrecht moet worden
geschrapt .
De abortus dient in het ziekenfondspakket te worden opgenomen.
Ook via deze methode kunnen wij een geboortegolf onder de min-
derheden voorkomen.
- Vraag uit de zaal naar aanleiding van de vergelijking tussen
C.P. en N.S.B. , als gemaakt door Marcel v. DAM (Tweede Kamer-
lid P.v.d.A.) . Is het geen zaak een klacht wegens smaad in te
dienen ?
- JANMAAT : daarvoor ontbreekt ons de financiële armslag .
Bovendien kunnen wij verliezen , waardoor dan eenieder ons vrij
lijk als zodanig kan aanspreken , c.q. een vergelijking kan ma
ken.
- Opmerking : dit antwoord wekte bij sommige aanwezigen grote
bevreemding . Het was niet duidelijk wat JANMAAT precies bedoe
de.

Er waren ter vergadering ca. 60 - 70 personen aanwezig , onder
wie diverse vertegenwoordigers uit 't ftooi , Utrecht en Njjmege

De vergadering verliep zonder dat er zich problemen voordeden
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VERVOLGBLAO Nr. - 2 - Bij MpBXa01t-/lnf, rapport nr.

bijvoorbeeld vanuit anti-fascistisohe kring. De zaal was op
naam van de Centrum Partij gehuurd door
De eigenaar van het etablissement had slechts als voorwaarde
gesteld dat de bijeenkomst een besloten karakter diende te
hebben .
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Datum bericht : Bijlage(n): 1

GEMEENTEPOLITIE v«

INLICHTINGENDIENST

nummer: 157

datum • 17-9-1 c

171 5681
datum

Co

b. / d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

1s-Gravenhage.

Betreft: Activiteiten "anti-fascisten" contra de Centrum-partij.

Op maandag 6 februari 1984 te 20.00 uur, wordt in café De Blokhut aan de
Schuttevaerweg 63 te Rotterdam een bijeenkomst gehouden van de Centrum-
partij, kring Rotterdam. Later blijkt dat het hier een cursusavond be-
treft o.a. m.b.t. het deelgemeenteraadsbestel.
Aanwezig zijn circa 25 personen o.a.

JANMAAT, Johannes G.H. (3-11-i934).

Omstreeks 20.45 uur komt er een groep van circa 30 personen het café-
gedeelte van De Blokhut binnen.Het merendeel van de personen is voor-
zien van bivakmutsen en sjaals voor het gezicht. Zij zijn tevens in het
bezit van houten stokken en/of ijzeren pijpen terwijl sommigen ook honk-
balknuppels met zich dragen. Op het moment dat zij het café binnenstor-
men klinkt er een fluitsignaal en beginnen zij met het omvergooien van
tafels en stoelen en lopen in de richting van de vergaderruimte van de
Centrumpartij. Ook in die ruimte wordt onmiddellijk begonnen met het om-
gooien van tafels en stoelen en het slaan met stokken in de richting van
de cursisten.

-2-

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Deze, hevig geschrokken, deinzen achteruit, doch herstellen zich
even later en door stoelen voor zich te houden gaan zij in de ver-
dediging. Eén van de overvallers ziet kans cursusmateriaal weg te
nemen. Nadat over en weer enige klappen zijn gevallen klinkt er
wederom een fluitsignaal en de groep begint zich terug te trekken.
Op dat moment gelukt het één van de Centrumpartijleden één van de
overvallers vast te grijpen. In de schermutseling die dan ontstaat
wordt de bivakmuts van zijn hoofd getrokken. Met name en

herkennen hem. Het blijkt* " " t e zijr
Wanneer hij echter om hulp schreeuwt gelukt het de overvallers hem
te ontzetten, waarna zij vertrekken.
Tijdens de activiteiten in de cursusruimte houden 2 personen (anti-
fascisten) wde wacht" bij de telefoon en beletten de eigenaar van
De Blokhut de politie in kennis te stellen van het gebeurde. Eén van
de twee personen, een vrouw, wordt, nadat de groep vertrokken is dooi

op de Schuttevaerweg aangehouden en aan de inmiddels ge-
arriveerde politie overgeleverd. Zij blijkt te zijn genaamd:

zonder vaste woon of verblijfplaats. Onder haar kleding verbergt zij
een koperen pijp.
Wanneer de groep vertrekt wordt door diverse Centrumpartijleden de
achtervolging ingezet, doch één en ander heeft niet het gewenste
resultaat. Het achtervolgen van de overvallers wordt nog extra be-
moeilijkt door het feit dat een vijftal auto's van Centrumpartij-
leden dermate beschadigd is, dat rijden onmogelijk is. (Het blijkt
dat diverse banden zijn lekgestoken.)
Uit latere gesprekken met getuigen van het voorval blijkt, dat één
van de overvallers uitvoerig foto's heeft gemaakt. Ook blijkt dan dal
de nooduitgangen van de cursusruimte met balken zijn afgesloten, zo-
dat vluchten niet mogelijk is geweest. Al met al blijkt het een goed
voorbereide actie te zijn geweest.



-5-

Bij dit rapport is in fotocopie bijgevoegd:
Een artikel uit "de 53 ste Peteroliehaven" van 10-2-1984 over de
"overval" op De Blokhut.

Aan BVD.
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bestrijden terecht, MET ONS.de

v er-1 vjr- diakrioinatie van buitenlanders."
';• 25l-:i;:gri jk was dat de CP weer be-

'':-f nadrukte dat Rotterdam hun be-
langrijkste werkgebied ia. Konst
zei dat zijn partij ir. deae"stad
van harde werkers"problemer. aan
zal {.-akker* als kriininaliteit, het

• e- tekort aar. betaalbare woningen,
vuur werkeloosheid, multikulturele kon-
. :"Her: flikten er. vooral 3e heroine-ais-

•;;- daad. "Daarom roepen wij alle Bott-
erdaruners op omons te helpen fol-
derer. in de Botterdaaise wijken!"

Konat voj.d dat de andere purtij-
en in Rotterdam het steeds be-
nauwder krijgen. Hij zei d M t o;,
31 januari alle fraklies ir. Je
deelraad Ijsaelnionde eet. vertrou-
welijk rapport kregen over hoe ze
de CP dekomende verkiecii.^e:. iiet
beate zouden ku:.r.en bestrijder..
Maar gelukkig, aldus Ko.-.st, "heeft
één van de bevriende fraktiea or.s
dezelfde avor.d r.og ingelicht".

Het eindigde net no£ een keer een
oproep on te helpen n.et folderen
in Rotterdam.
Haal de trapleuningen dua ir.aar
weer uit de mottenballen.

&&&&****•

: warm die eauridagavond.
"~sllige cafetaria "de Eloh-

u:en de leden van de Centrum
pgetogen bijeen cm hun kader
te vervolgen.

_ no^ veel warmer worden

,t.at is een ^afé in de Spaanse
, alwaar CK'-leden naar harte
^.geleid worden tot deelgemeen-
,,lid. In mei zijn er immers

in verschillende Rotterdaaee wijken
verKiezingen voor die wijkraden. De
CP konuigae al in november vorig
jaar aan dat ze bij die verkiezingen
zo'n 2.0% van de Kotterdaxse stemmen
willen krijgen. Sindsdien zijn ze be-
zig met een fanatieke verkiezings-
campagne, waarbij kosten noch moeite
worden gespaard in waarbij aktieve
CP-ers uit heel Nederland naar Rot-
terdam worden gedirigeerd on hier
de boel op poten te krijgen.

t wijken »̂̂ tV<H>'"»tHfc'tVMt1»-*1

In de cafetaria bogen de CP-ers zich
net over het teruggegeven huisv,*rk
van de kursue "Gemeenteraad" van de
Stichting Burgerschapskunde. Plotse-
ling ging de deur open en een groep
aktieve anti-fasclstes/n viel n»»r
binnen. Eerat door het café en toen
naar ce vergaderzaal. Papieren wer-
den meegegristi foto's gemaakt,hier
en daar werden wat klappen uitgedeeld
of sneuvelde er meubilair. CP-era
pakten atoelen en probeerden zich
daar nee te verweren. Knoc.kersbaaa
en vice-voorzitter Nico Konat pro-
beerde zich te verschuilen achter
de beroemde faecietenadvokaat Van
Heiningen. Het was bloedheet gewor-
den in de Spaanse Polder

Vlot vertrokken de aktievoerenden
met medeneming van de buit en net
achterlating van angstige CP-er» en
een ietwat veranderd café-interieur.
Buiten waren ondertussen een flink
aantal auto's, waaronder veel taxi'a
op lege banden konen te staan en
waren er wat antennes gebroken.



s zijn
«e wielen ai üat Cl-t-rü bizor.ier £e-
vóarlijK zijn r.aur uit de tuit^enaa-c-
te atukke.'i Lli,iXt ouk op vat v sar een
verscnri.fc.Aelijk saaie jranier zt "rfe-
acï.uuld" wolden.
ir wurdi gewerkt aan -ie nand van eer.
X'-iar.'tu.-i voor aankomende «eT.eer.teraads
ii'Ji-n, f'fjrverJ dus d^or de ^tichtir.i'
rurier.-ch.j : n>.un<ie (.sc.'.andal i g trou-
wer.:, -iat die leveren aan de CP). In
uit }.i|itren wurdt up zrer uitvoe-
rige wv,ze uit^de^d hoe het Neder-
landse parlementaire si Isel in el-
kaar zit. Kr wordt ir, sepraat over
regionaal beleid en sc.'.aalvoorzie-

r.ing, over concept-structuurschet-
sen en welke voorwaarden er aan een
Wet worden gesteld, enz.enz.
Dit informatiemateriaal wordt verdui-
delijkt tijdens de kursus, vervolgens
worden er vragen aan gekoppeld die

-een dan th.is scnriftelijk moet be-
antwuorüeri. IJat huiswerk wordt keurig
(met rood) gecorrigeerd, beoordeeld
en teruggegeven. Dit allee door de
heer "Jansen" (??J), ex-CDA-ge.T.eente-
raadslid.

De heer J.H.We^terman was zo vrien-
delijk ora zijn gemaakte lessen aan
ons mee te geven. Dat is wel een re-
delijke middenmoter, die Westeraan.
Allemaal zevens en achies haalt hij.
Bij de beantwoording van vraac <« van
les } schrijft hij over de vraag wat
nou precies beleid ia: " speci-
fiek in Rotterdam allerlei linkse
aktiegroepen en belangenorganisaties
waarop een gedeelte van bet ger.eente-
beleid wordt afgesteir.d met als doel
Stemmenwinst voor "links" ".

De kursus is saai, gortdroog, moei-
lijk en gaat meer over feiten en wet-
geving dan dat de kursisten hun ei-
gen rening kunnen gevrn. liet is ook
duidelijk dat een aantal kursisten
er geen moer van snapt.
Ora te voorkomen dat de kursus hele-
maal mislukt, wordt er om het sappig
te houden, iedere keer een HC3i PIET .
bijgehaald.
Het blijkt nu dat de kursus al voor
cie derde of vierde keer wordt gege-
ven. Cp eerdere bijeenkomsten werd er
gesproken door Vierling, door party-
eecretaris Kart Girsaen en Hans Jan-
maat .

Janmaat sprak op Ib januari. Uit de
aantekeningen blijkt dat hij een al-
gemeen verhaal hield over de diverse
stromingen in at politiek en over

het verschil tussen een afspiegelings-
college en een oeerderheidscollege.
zijn voordracht schijn niet erg In-
spirerend geweest te zijn want de
persoon van wie we deze aantekeningen
ontvingen (zijn naam is ons in h«t
tumult tijdens de kennismaking ont-
schoten) schreef er bitter weinig o--
ver op.
Nee, dan was het op 2? januari een
stuk leuker net Mart Giessen die uit-
legde hoe de CP in elkaar zit* In
ieder geval naakte men hierbij meer
aantekeningen. Giessen vertelde dat
het doel van de CP is om aan te slui-
ten bij de belangen van zoveel moge-
lijk Nederlanders. Doelstellingen
zijn daarbij: (Hieronder volgt dit
keer een letterlijke weergave van de
aantekeningen. Trek zelf eventueel
konklusies)

1.nationaal belang
(CDU+Franse Communisten)
(Vlaamse Volksunie + Gaullisten)

2.Keer democratie r.iddele referi
dum.
(tegen extreme vrijbeid/anarcl
gelengde democratie (parlenen'
referendum volkswil
landelijk en evt.gemeentelijk

}.solidariteitsbeginsel
-cultureel gebied
-instanch.milieu
-soc.economisch
(handhaving sociaal zekerheid.
stelsel)

9 leden dagelijks bestuur
voorz.secr.penningm.

kringbest./afd.beet.

5O -an hoofdbestuur: adv. llchaa
dagelijks bestuur
dag.bestuur 9 man.
kringbestuur (18 kieskringen)}6
ev. 59 adviseur»

deel v.krin(r= afd.

(einoe Kart Giessen,einde aantek
Ringen)

i.r blijkt een poëties aangelegde
CK-er b« te zyn. In een schrift
resten van een prachtig irelancho
liek geaicr.t. ne e'jllen ;e niet
ontr.Güuen om daar enkele versre-

van ree te e-enieten:



- vanuit de buitgemaakte papieren
(net name de doordrukken op on-
beschreven bladzijdes leverde veel
informatie op)

- vanuit de gegevens die twee gro-
te CP vergaderingen opleverden;
de eerste eind november in café
het Doelpunt in Spangen waar zo'n
100 mensen waren; de tweede in
het Clemenshuis in Charloia op
IJ december waar ongeveer 60 CP-
ere waren. Artikelen over deze
vergaderingen kan je o.a. lezen
in de Groene van 21-12-'83 en

van '«-l-'S'f.
- vanuit mensen die CP-ers herken-

den
- door naspeuringen in telefoon-,
giro- en andere boeken, autonum-
mers, ka.-.ers van koophandel, een
bezoek aan het taxi-register,
enz«enz.

- door achtervolgingen van CP-ers
enz.

Hier dus de aktieve Rotterdamse
CP-ers:

••—ventuele bijeenkomst van
-ari nochten we helaas

aantekening ontvangen.
:ing zal die avond zijn ge-
^eboeid hebben met misschien
:terke verhalen over Almere
;ders heelt kursusleider "Jan-
wat toegelicht uit de kursus<

februari was Van Heijningen
:e beurt. Deze man, bekend
•aat van o.a. oorlogsmisda-
• l^ieter Kenten zou komen
itr. over diskriminatie en de
•iische aspekten daaraan. Hy
vergezeld door Nico Konst,
est omstreden schoolmeester

• f rüer land, ui e het bl i jkbaar
punt vond om van ver voorbij
>;en r.aar Hotterdam te konen...

.ver spraken zij toen de aktie-
;ers/sters binnenkwamen? Uit
•rupt beëindigd».- aantekeningen

- • -.linnen opmaken dat ze het
jver de afdeling hecht-

,Jt van de Kaad van State, te h t
- weten we het niet.

n ou die

,« kaderkursus van de CP doen
iJ tot 30 mensen mee.
i-op volgt een opsomming van
•n die vooj de CP aktief z\jn
•tterdan. Die informatie we-
.e van uit de volgende bron-

Volf Esmeyer, Koppeldijk Mt, Us-
selraonde.
Voorzitter van de Kring Rotterdam

•Hennie Flier, Schar26, Hellevoet-
sluis
was ook bij folderen in Charloia
op 19-12-'83.
taxichauffeur (wagen 463)

Peter Gatowinas, Matheneseerdijk

was ook in Rotterdam-Zuid op 19-
12,klein raanneteje, hulpje van de
visboer op de hoek van de Claes
de Vrieselaan/Binnenweg. Is 2e

secretaris van de CP Rotterdam,
was aktief aan het infiltreren
in Middelland.

-Rob van de Horst, Harp 38, Zeven-
kamp
zat in het Clemenshuis achter de
bestuurstafel op 13 december,
is tweede penningmeester
is eigenaar taxi 500

•J.C.Kl«y, Bongerd, Capelle aan
de IJssel
was in '82 kandidaat bij de ge-
meenteraadsverkiezingen voor de
N.V.U.
probeerde op l febr.j.l. in Ca-
pelle een kieskring op te richten,
doet ook mee aan de kaderkursua

Gerrit Koster, Asserweg 77, Schie-
broek
aktief vanaf het eerste uur
vuilnisman
heeft oranje sinca 1100 FR-61-SG
doet ook mee aan de kaderkursus

kdwin Maas, Crooswijk
skinhead, was aanwezig op CP ver-
gadering van 28-11-'83 in café
het Doelpunt.

p.vdMeyden, Hobokenetraat 20,
tekende «l in '82 voor de CP
doet nee aan de kaderkursus
Stolk, Oostendestraat 37 of 39
Charloio '
volgt kaderkursus

e.n Ve.iku.igh. ( &.oue.n) ,. &.en e.desi )
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Theo Termijn, Talmastraat 85a,
C'en t rumNcord ,
eigenaar van taxi 32*»,
was in uecember '03 voor de CP
op de radio
vace-voorzitter van de Kring

hot t erdam
volgt de kaderkureus

-J .K. «ester-man , Usselmonde
zit op de kaderkureus

-Peter Koster,
i betrokken als CP-er bij folde-

ren in Zuid
politie-ag"nt fcuro Slinge

Verder zijn er nog allerlei CP-ers
waarvan v.t- niet zoveel weten. Hier
volgen wat ' f l a r d e n ' .
-Ene Kersten of Kessens volgt de
kaderkureus

•-Er zit ook ene C/Kasterraans bij
-Iemand die Van Hulst heet is kur-
eist uit Charlois en wil wel kan-
didaat worden voor de deelgeraeen-

Xeraad daar.
. >-i.ne «ob jen Drijver is kursist

Iroeneweg, waarschijnlijk de in '82
„l als CP-kandidaat bekend staande
rJohn Üroeneweg van de Groene Hille-
dijk 1?0, doet ->ok mee aan de kur-
eus.

Van (iet landelijk bestuur doen
mee:
Janmaat, Vierling, Van Heyningen,
Giessen en Konet.

7'hè.o 7e./Lmijn, C/K.aAte./imasi.A e.n ?-????

De eerder genoemde CP-ers kunnen
vervan overtuigd rijn dat velen hui
::het leven zuur zullen blijv
'Net zolang tot ze er mee o
::In de strijd tegen fascisme
:: we niet weerloos blijven toezien hoe-:
;:-:om ons heen slachtoffers vallen. :
:::We raden de fascisten aan ermee te :

'da tfqebe
:44444iiU44iI*̂ : .

t . c f i j l oom r,i k <• l / u i l e n / c n o o i t
l i i c r qc l t ru l k i ' n / o h u u r ik \> l e
m . i l e n / c < ) i | r n . M o t ' n i f l l i i i - r ,
(ti.l.ir / c d c - d r i i I n - l m-J [n H i r o -
s l u n t i i i t i J . i |>.ni in II ,i i ; , i ^,i k i ,
c iddP w a r f f i ü o l / e n d u n ilodi' m e n -
ien i n e n k e l e m i n u t e n l e v e n d
v e r k o o l d . N C O n i e t h i e r i n E u -
ropa d a a r w a a r ik i eef en uoon .
IJ le t h i e r ta l he t qebeur t -n . Wi j
z u l l e n n i e t g e t r o f f e n w o r d e n .
Zo d a c h t e n ook de 6 m i l j o e n Jo-
den die in de y a s k a m e r s w e r d e n
vermoord i n f u r o p a , i n D u i s -
l a n d , d a t 2 a l n i e t gebeuren
dach ten / i j . D a t k a n toch n i e t .
. . . M a a r h e t g e b e u r d e .
Hee n i e t h i e r , d a c h t e n de 20
m i l j o e n Russ iche mensen die
door de D u i t s e r s w e r d e n gedood.
20 m i l j o e n mensen zo als u en
ik . In V i e t n a m werden m i l j o e -
nen u i t g e m o o r d met g i f g a s en
n a p a l m en s p l i n t e r b o m m e n ge-
dood, w a n t ook z i j g e l o o f d e n
dat he t hun n i e t zou g e b e u r e n .
Z i j hadden noy zo vele v e r w a c h -
t i n g e n van het lev ( ;n , net a l s
U .

hier
N i e t h i e r , n ie t ik , m a a r d i e
andere , zo denk t de so ldaa t
d ie n a a r he t f r o n t gaa t . Zo
zal het weer gaan . De geweten-
loze machtehebbers kennen geen
grenzen . Ze stoppen niet met
v e r n i e t i g i n g b i j m i j , b i j j o u .
Nu is er nog t i jd om er tegen
te vech ten . Stop Je kop n ie t
in het zand . Bedr ieg je ze l f

n ie t igen van de m e n s h e i d is een
p l ich t van een ieder die het
leven l i e f h e e f t . A l l e s er te-
gen doen is r e c h t v a a r d i g , w a n t
de w a a n z i n n i g e regeerders die
de gehele m e n s h e i d inze t t en
oeten met a l l e m i d d c l o n b e s t r e -
den w o r d e n . T e r w i j l de 3 oden
in de gaskamers s t ik ten r iep
H i t l e r God a ls z i j n he lpe r

n ie t . J i j bent v e r a n t w o o r d e l i j k a a n . Ook nu z i j n de regeerders
voor je eigen l even en dat van weggekropen achter sml jge lende
je naaste, voor de kinderen die frases, omkleden zij hun oor-
nog w i l l en leven. logskre ten net za lvende woorden ,
Oe kan er w a t tegen doen , wi j z i c h beroepende op een chr i s te -
z i j n nie t machte loos . l i jk geloof en een c h r i s t e l i j k e
In ops tand komen tegen het ver- leer waarmede z i j de mense l i j ke

his tor ie bevui len . Daarom is
he t nod ig dat wi j ons i n z e t t e n
en weigeren aan deze regeerders
te g e h o o r z a m e n . Vecht voor Je
leven en dat van anderen . Doe
er w a t mee, nu kan het nog.



1) Zo nodig indtra nibrlMring iingown.

Diatr:

Afschr.:

Betreft; Centrumpartij-kring Rotterdam.

Als aanloop naar de deelgemeenteraadsverkiezingen te houden op
16 mei 1984 te Rotterdam zijn door de Centrumpartij-kring Rotter-
dam in samenwerking met het hoofdbestuur reeds diverse activitei-
ten ontwikkeld.
Twee grote vergaderingen van de partij in het kader van deze ver-
kiezingen zijn probleemloos verlopen. Gevolg is echter wel ge»
weest uitvoerige publikaties in het dagblad Het Vrije Volk. Een
folderactie in de deelgemeente Hoek van Holland verloopt even-
eens zonder problemen, maar een soortgelijke actie in de deel-
gemeente Charlois loopt uit in een vechtpartij met anti-fascisten,
Mede in verband met de verkiezingen is door de partij een kader-
cursus georganiseerd in café "De Blokhut" aan de Schuttevaerweg
te Rotterdam. De cursusbijeenkomst van maandag 6 februari wordt
"overvallen" door anti«fascisten. In het blad De Peteroliehaven
is hiervan uitvoerig verslag gedaan en, evenals in Het Vrije Volk
zijn "naam en toenaam11 genoemd van leden van de Centrumpartij.
Door de deelgemeente Charlois is op maandag 13 februari een anti-
fascisme bijeenkomst georganiseerd, terwijl uit onderzoek duide-
lijk is geworden dat alle besturen van de respectieve deelgemeen-
ten alles in het werk zullen stellen om de Centrumpartij te be-
letten aan de verkiezingen deel te nemen» Zo zal nauwlettend wor-
den toegezien op de juiste z wijze van registreren, de indiening
van de kandidatenlijsten, de geldigheid hiervan etc, Eén en ander
uitereard op wettelijke gronden. Als wraakactie op de gebeurtenis!
sen in "De Blokhut" zijn op dinsdag 14 februari door een tiental
skinheads en leden van de Centrumpartij vernielingen gepleegd bij
een kraakpand in de wijk Het Oude Noorden te Rotterdam. Deze ac-
tie heeft echter geen steun van het bestuur van de kring Rotter-
dam. De genoemde feiten hebben inmiddels een negatief effect voor
de Centrumpartij in het kader van de verkiezingen.
Op 22 februari dient de registratie plaats te vinden van de deel-
nemende partijen, terwijl op 2 april de kandidatenlijst ingediend
moet worden.
Voor de deelgemeenten IJsselmonde, Centrum- Noord en Charlois
hebben zich enige kandidaten beschikbaar gesteld. Voor de overige
deelgemeenten, Hoek van Holland, Kralingen, Overschie en Prins
Alexanderpolder, zijn in het geheel nog geen kandidaten beschik-
baar. De kandidaten die zich min of meer bereid hadden verklaard
hun nek uit te steken beginnen n.l. langzaam maar zeker, terug te
krabbelen.
Eén en ander is voor het bestuur van de kring Rotterdam een zorge»
lijke ontwikkeling en in het week«end van 18/19 februari zullen
met het hoofdbestuur van de partij spijkers met koppen geslagen
moeten worden. ~ 5
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1} Zo nodig Bndwe rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. & l Bij <VKMK-/inf. rapport nr. 1

Belangrijkste vraag is, of de partij in alle deelgemeenten mee
kan c.q» moet doen en of hiervoor kandidaten beschikbaar zijn.
Aaxn de betrokkenen zal gevraagd moeten worden of zij hun toe-
zegging, gelet op de te verwachtenproblemen, gestand zullen doen,
De gehele campagne draait in Rotterdam bovendien op één of twee
mensen. Vanuit het hoofdbestuur zal steun verleend moeten worden

Geconcludeerd wordt dat de verkiezingscampagne van de pfcr/tij in
Rotterdam, mede door het laconieke optreden van JANMAAT/ Hans,
een grote puinhoop is* Niet uitgesloten moet worden geacht dat
de bedoelde testcase als vervolg op de verkiezingen in Almere,
wel eens zou kunnen eindigen in een w Waterloo M»
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