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*CD 16107GS
datum 1 1 Jj> |S3..

CO
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3Distr.: BijlafleOi):

Arschr.: BO:

Betreft: Instructie bijeenkomst Centrumpartij

Op maandag 10 mei is een instructiebijeenkomst, i.v.m. met de
aanstaande gemeenteraadsverkiezing,gehouden. Deze "bijeenkomst
was georganiseerd door het bestuur van de Centrumpartij en is
gehouden in hotel Babyion te Den Haag.
De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 4O belangstellenden.
Een zegsman noemde deze avond "saai en nutteloos1.1 Het zaaltje
gaf geen zitplaats voor alle aanwezigen.
De afdeling Amsterdam werd vertegenwoordigd doorj

De taktielTbi'jv"het verspreiden van pamfletten en eventuele dis-
cussies, rond de verkiezingen, zal voornamelijk neerkomen op
"ontwijken van vijandelijkheden, en vijandige groepenï
Tijdens de discussies en gesprekken gedurende de bijeenkomst
viel de afdeling Amsterdam, volgens een informant, op,vanwege de
slechte presentatie.
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1) Zo nodig andere nibrtomlng aangvwn.

Dlstr.:

ACD 1609118
<^m 2 8 ME l «82

CO

b. ^^ d. -^

Bijlage(n):

Afschr.: BO: /&£>.

Betreft: Centrumpartij afUeling Rotterdam.

Op zondag 16 mei 1982 werd in het "Groot Handelsgebouw" in een
Vergaderzaal onderde codenaam "De Sleutel" een openbare bijeen-
kosmst van de Centrumpartij gehouden. De avond begon omsïr~eeka
20.00 uur en was omstreeks 22.30 uur afgellopen. Hierbij waren
ongeveer 100 personen aanwezig.w«aronder:
g£anmaat,Hans tvoorzitter Centrumpartij

Janmaat deed de opening en praatte over de algemene hoofdpunten
van de Centrumpartij. Hij wees op het belang van een bescherm-
ploeg en een ordedienst tijdens de vergadering, waarna men in
discussie ging. vond dat de beschermploeg in Rotterdam

moest worden afgeschaft. Öit omdat men met zo'n groep op de



1) Zo nodig andere lubrtowlng

VERVOLGBLAD Nr. - 1 - BU m»JWW/inf. rapport nr. twee

de zelfde lijn zit van de NVU. kende de argumenten
wel voor een bescharmploeg. (Hij moest als voorzitter terugtre-
den, omdat hij tijdens voetbalwedstrijden die hij floot werd
aangevallen en hij had eon paar brandstichtingen bij zijn
woning gehad: althans dit vertelde hij.)Janmaat wees op het
belang van een beschermploeg en gaf ala voorbeeld de vecht-
partij jl. in Amsterdam. ( en kregen bij het
uitdelen van pamfletten het aan de stok met andersdenkenden)

vertelde dat er voor 1 juni 1982 uitnodigingen naar de
leden van de beschermploeg verstuurd zal wor ,e;.. Binnen de
Centrumpartij is bekend dat dit een tweetal trainingen zijn
voordat men naar de IJzerbedeva rt IA België gaat.

hield als voorzitter van de afdeling Rotterdam een
toespaak in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen,
hij von dat de gemeente voor al met de subsidieregelingen een
falend beleid volgt. Men zit thans met kunstwerken die niemand
gwild heeft. Ook bestaan er subsidieregelingen voor vreemde-
lingen, of voori instellingen die zich met vreemdelingen be-
zig houden. Deze subsidieregeling wordt
verkeerd gehanteerd; de regelingen zullen moeten worden inge-
trokken . De Rotterdamse bevolking bestaat thans voorIO $ uit
vreemdelingen. De overheid moet vreemdelingen in de gelegenheid
stellen terug te keren naar het land van herkomst. Ook zal d e
subsidie aan.het komitee "Waakzaamheid tegen Fascisme" moeten
worden ingetrokken. De invlood van dit komitse is veel te groot.
Men zal zich moeten opstellen als tegenkrachten.
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W > B E S T E M E N S E N vl61Q43i ̂
' v ' Onft Centrumpartij doet .mee aan de GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN van 2 juni as. Terecht , ;

, . Zijn wij goedgekeurd door de Raid van State. Het zou ook al te gek zijn om onze •
V'̂ 'jM'KlJ te verbieden, nu wij als énige partij durven op te komen voor de eigen .
s*' Bevolking, durven op te komen voor de belangen van de eigen nederlandse bevolking
.'•''' én,daar qp democratische wijze iets aan gaan doen. Om U een paar voorbeelden te ge ven:-,
• : Htt ENERGIEBELEID. De Gemeente laat ons voor het NEDERLANDSE GAS een véél te hoge • v
/;. ..prijs betalen, tn dat terwijl het gas voor een veel lagere prijs naar het buitenland ... •

"'"* ; gaat tn het 1» Groningen gratis UU de grond komt. Door die sterk gestegen prijzen
• komen veel wensen letterlijk In de kou te zitten. Als zij de hoge prijzen niet meer
' kunnen betalen, worden zij namelijk afgesneden. En de mensen, die het wel kunnen, ;:•
•* wórden onnodig in hun inkomen beknot. De regering schijnt er nog steeds niet genoeg

: aan te verdienen, terwijl er reeds miljarden aan over worden gehouden. Ook de
.' . benzineprijs wordt kunstmatig hoog gehouden. Allemaal trukjes om de mensen het geld

uit de zak te kloppen. Wij denken dat er helemaal geen energiecrisis is. Er is een
politieke crisis, waarvoor ook de energie wordt ingezet.
Het INKOMENSBELEID. Wij moeten met zijn allen bezuinigen, terwijl de regering maar

••• : . met geld smijt. Altijd valt de belastingopbrengst tegen, nooit is het genoeg. Toch
1$ bij ons de belastingdruk het hoogste uit geheel West-Europa. En wie betaalt?
Juist: U en wij! Iedereen krijgt.minder inkomen. Dus minder koopkracht. Dus minder

-"" - werk. Dus meer werkloosheid. En nog meer stille armoede. En de partijen maar zeggen
dat ze bezig zijn met het oplossen van de werkloosheid. Voor ontelbaren verdwijnen
de extraatjes. De leuke dingen,,die het soms zo moeilijke leven kunnen veraangenamen, '

; komen buiten ons bereik te liggen. Het lijkt er wel op dat de grote politieke partijen
ons alleen maar dwars willen zitten. Als dat zo doorgaat zal de welvaartsstaat
verdwijnen, om van welzijn maar te zwijgen.

• De SOCIALE VOORZIENINGEN. Ook daar wil de overheid aan gaan tornen. Generaties lang
hebben we er met zijVTalïen trouw de premies voor betaald, maar als we aan uitkeringen

• toe zijn heeft onze goedgeefse regering het geld al uitgedeeld aan menzen, die nauwelijks
het land binnengekomen zijn . Alle mooie praatjes ten spijt, ook hier wordt de gewone

.'..'• man de weer de dupe.
jvv \De OPENBARE VEILIGHEID. Steeds groter wordt het begrip voor de misdadigers, en steeds

• ' lager de straf". De misdaad stijgt daarom voortdurend. Indirect lokt de regering dat
ook uit. De slachtoffers worden aan hun lot overgelaten. Wél wordt er van alles aan
gedaan om de ex-misdadigers goed op te vangen. Miljoenen guldens worden er voor uit-
getrokken. Alleen de gewone man kan barsten. Als je als Nederlander je plichten doet
heb Je geen réchten meer. Dan kun je doorlopen. Wél van alles betalen, maar vérder
mag Je als Nederlander géén eisen meer stellen.

:̂  ̂  Hit VREEHDELIBGEHBELEID EN DE BEVOLKINGSPOLITIEK. Nog steeds komen mensen van waar
ook ter wereld met duizenden per maand ons land binnen. Mensen van ethnische minder-

.' heden worden bij voorrang gehuisvest, tewerk gesteld en onderwezen. Miljoenen extra
,r zijn voor dat beleid uitgetrokken. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën. Trefcentra •

'i- fttt gesubsidieerde welzijnswerkers rijzen als paddestoelen uit de grond. Ethnische
^ '•" minderheden mogen hun eigen culturen optimaal ontplooien. Desondanks voelen vele ;
'&:.*.' buitenlanders Zich hier niet thuis. 52% van de misdrijven wordt gepleegd door mensen
V • „van de ethnische minderheden. De minderheden willen zich gaan organiseren om een '.,.
, betere vuist té kunnen maken. Wij vragen ons af: waarvoor en tégen wie eigenlijk?

U;: • ; Want de gewone nederlander betaalt met zijn have en zijn goed. En met zijn levensgeluk.
; ', , Onze volksbuurten zijn totaél onleefbaar geworden voor onze eigen bevolking. Het
•'.; : nieuwe spreldlngsbeleld w11 alleen maar zeggen dat de oude wijken vol zitten en nu i

de volgende buurten aan de beurt zijn. Als je er iets van zegt, ben je gelijk een
racist. Dan discrimineer je. Men zou haast gaan denken dat Nederland van de buitenlanders

;'. 1$. De minderheden zeggen van wél. Die kreet hebben ze van de linkse partijen geleerd.
Y.Ï ' W1j willen deze ontwikkelingen stoppen. De Centrumpartij zegt

NEDERLAND IS IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE NEDERLANDERS.
;: W1J moeten deze ontwikkelingen op democratische wijze keren. Steunt U ons daarom bij de

G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N V A N Z J U N I A . S
, CENTRUMPARTIJ ROTTERDAM: LIJST 15

.; Vraag een Informatiepakket aan door ƒ 10,- of f 15,- te storten op giro 43 48 100
• van de Centrumpartij 1n Den Haag. Of bel 070-46 33 22 of 020-85 05 84.
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maar eerlijk opkomen voor Alle nederlanders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:

méér dernokratie door Invoering referendum
iectere nederiander aan het werk, eventueel met
een aanvullende uitkering
opheffing van de schandalige woningnood
streven naar twee-zijdige ontwapening
intensieve bestrijding van drughandel en misdaaü
niet het buitenland, maar nederland goedkoop gas
géén beknotting van uitkeringen/wél bestrijding
van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en .belastingfraude
tégen rood en zwart fascisme en racisme
doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,
milieuvervuiling en landschapsverwoesting

f O nederland is geen immigratieland,
dus stop vreemdelingenstroom.

CENTRUMPARTIJ - postbus 79 -1000 AB Amsterdam
telefoon 020 - 85 05 84
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üLWOKKRS VAN GEERDINKEOF, GOUDEN LEEUW, GROENHOVEN EK GARSTKAKPI

• - * - ; • ' < .

Op 21 apijil j.l. heeft de Gemeenteraad 'van Jtyterdaa het 'principe-besluit ge-
nomen tot vestiging van 14 h^bwe woonwagenoentra in onze stad. V Daartoe be- .
hoort ook de in.Uw wijk geldgen Bijlmerweldé. Hier zullen 15 standplaatsen ? "• "'
komen. .-' .'t~-'.' ' -. -j "> - . •
Uitgangspunt van het g*Be«ntebeleid is het scheppen van betere integratie-
mogelijkheden voor de twoonwagró&evoaèrs. Op grond hiervan vindt de provin-
ciale projectgroep voxHMiet wobnwagenbeleid de Bijlmerwcjlde alléén geschikt •,
voor vestiging van een''woonwaeencentrun 'wanneer dit geschiedt in combinatie met
sociale woningbouw OB een geïsoleerde ̂ iggin£ van de standplaatsen te voorkomen.
I>e gemeente vindt dit, ool( noodzakelijk. .Bovendien komt'/al t de gemeente goed ult^
omdat deze plek is aangewezen als lokatie voor aanvullende woningbouw (v*rdich-r .*
tingsbouw). Maar daayaee komt,dit deel'van de wijk er geheel anders uit té'zien
dan de huidige bewoner* 4>i j d^faankoop van hun woning is voorgespiegeld. Het pss
vorig Jaar goedgekeurde beftesjBingsplan zal nu alweer Boeten worden gewijzigd.

Uea overweldigende meerderheid v*aa de bewoners is het met deze gemeentelijke
plannen volstrekt oneens. (topp%l$j|1jH>op Vi^ en verdichtingsbouw).
De uitslag van een onder de'hsm̂ |jriâ sjmijp|iij(ih enquête spreekt voor zich:
70% heeft het enquêteformulier ingeleverd.
Daarvan heeft 90% zich uitgesproken tegen de gemeentelijke plannen!
5% was vóór ea 5% blanco. • • /•;.
U heeft zich'koliektief met Uw bezwaren tot de gemeenteraad gericht. Daarnaast
hebben aeer dan 400 bewoners een individueel bezwaarschrift -verzonden. Dit alles
heeft tot op heden niet mogen baten: de Gemeenteraad heeft unaniem besloten, dat
de plannen moeten doorgaan. De politici van de gevestigde politieke partijen
zijn dus doof geweest voor Uw'argumenten. Tijden* dé diskussie in de Gemeente-
raad is er nauwelijks gesproken over de gekoppelde verdichtingsbouw. De politici
hebben onderling handjeklap'gespeeld en:de wijkbewoners staan in de kou.'"Hier Is
gesold mét Uw elementaire recht op inspraak als direct betrokkene. Tegen de uit-
drukkelijke wens in van 90% van de wljkbewoners-zullen.de gemeentelijke plannen
worden doorgezet. Eet is duidelijk dat Uw belangen niet in deze Gemeenteraad
verdedigd worden. HKT 'BBLBID OOST WORDEN GBVIJZIGD! !"
T"w huis is een kostbaar en moeizaam verworven bezit. Door de gemeentelijke
plannen dreigt het in waarffe te dalen. En bij verkoop draait U voor de schade op.
ifo door U gekochte en betaalde (inbeerepeh in Uw erfnachtscanon) groenvoorziening
Bijlmerweide zal plaats moeten maken voor. een. woonwagencentruo en sociale woning-,
bouw. 'Eet bouwrijp maken van het terrein-zal worden bekostigd bet één deel van
Uu erfpachtscanon, die tóch al de pan uit rijst: de laatste vijfJaarlijkse ver-
hoging bedroeg 53%! . ; :- ..*' -.
De grote g^ldstroo& van de erfpachtcanons van bewoners naar de gemeente rechtvaar-
digt des te meer^hunT^echt op inspraak over,wat er.met hun dlrekte omgeving gaat
gebeuren. In plaats daarvan dwingt de gemeente integratie af met oon groep, die
een andorét levenswijsö voorstaat 3«ndferrte vragen of woonwagenbewonerB en wijkbe-
woners dit wel willen. Bét is vanzelfsprekend he.t good recht van mensen bewust te
kiezen voor een woonwagen tn plaats .van1; een huis .als''onderdak. Hun vrijheid mag
echtor niet ten koste gaan van de vrijheid van üijkbeuonere. En het hoeft niet in
te houden dat -deze groep gratis verstrekkingen, geniet: «ij cullon nl. geen erfpacht
betelen. DAARMEK 15 SPRAKE VAN RKÖÜTSONGELIJKI^IDV

De Centrumpartij^durft/ln tegenstelling tot alle p'artijen die hu in de Gemeenteraad
zitten en die U zo in de steek hebben gelaten, wél op te komen voor Uw
DEHOKRATISCH RECHT .OP INSPRAAK over Uw eigen woonomgeving. Wij, Centrucdemokraten,
konen op voor rechtsgelijkheid. Wij zorgen ervoor dat Uw belangen behartigd gaan "
worden in de Gemeenteraad., Durft op te komen voor'Uw recht en stemt daarom .-

bij de komende GEUBEHTERAAD8VBRKIEZINGKN. 2 JUNI'1082 op LIJST .9: CENTRUKPARTIJ
s Lijsttrekker: drs Nico Konst; Kandidaten: Prits Citroen, Frits
: ' Reesen en dr Willem Bruyn. . ,

U klint door ƒ10,- over*'-tiÉ 'maken op postgiro 44.24.01A van desCent«s«partlJ te, • :
Amsterdam oen infomatio-pakkot aanv^agjeh. Ook kunt U ons setretaricat bellen.
Let wel: De Raad van State heoft' ons ala oprecht demokratische en ntet-racistische
partij terecht toegelaten tot de gemeenteraadsverkiezingen in de vier grote steden.
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Afechr.: B0= /<?/.

Betreft: Centruü Partij, afdeling Rotterdam.

Op donderdag 2? nel 1982 i» *« de aula van de Christelijke Huishoudschool,
gevestigd Pinasplein k te Rotter>4H, in het kader van de gemeenteraadsverkie-
zingen, een vergadering gehouden van de Centrum Partij.
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Distr.: Bijtageta):

Afschr.: BO:

Betreft: Vergadering Centrumpartij afd. Rotterdam.

Op donderdag 27 mei 1982 werd een besloten verga-
dering van de Centrumpartij afdeling Rotterdam bijgewoond.
Deze vergadering werd gehouden in een onbekend gebleven
school, als huurder van deze ruimte werd de Centrumpartij
opgegeven.
Aldaar waren + 35 personen aanwezig waarvan de navolgende
personen werden herkend;

ffohannes G.H. JANMAAT 03-11-1934

De vergadering werd geopend door kringbestuurden _
Hij deelde mede dat onder de aanwezigen verkeerde dhr.
. Betrokkene is als journalist werkzaam voor het Rotter-

*dams Nieuwsblad. Hij zou waarschijnlijk een stukje schrijven
over de Centrumpartij.
Het verkiezingsprogramma voor de Centrumpartij Rotterdam ziet
er ongeveer als volgt uit:
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I) Zo nodig andwa rubricering awigcwn.

VERVOLGBLAD Nr. ft 1 Bij a&aOK/inf. rapport nr, 2

1. Openhouden van het vliegveld Zestienhoven.
2. Gasprijzen omlaag
3. Politiebeleid verbeteren. De nadruk zal liggen op duidelijke

instructies voor de agent.
4. Het herolneprobleem aanpakken met als te volgen tactiek het

gratis verstrekken aan verslaafden. Zo kunnen de verslaafden
worden geregistreerd en achteraf wordt het eigenlijke pro-
bleem aangepakt.

5. Lokale radio en t.v.
6. Spreidingsbeleid
7. Jeugdvadalisme

De partijvoorzitter Janmaat stat vervolgens met een speech van
wal. Hij deelde mede dat hij voor de aanwezige journalist wel
enkele nieuwtjes had. Gesproken werd over de verkiezingsstand
op het Beursplein in Amsterdam. De Centrumpartij heeft daar-
tegen een AROB-procedure gestart waarin geelst wordt dat er
onmiddelijk een regeling getroffen wordt. Naar aanleiding van
de uitspraak d.d. 24 mei j.l. mogen er, op straffe van ƒ 35.000,
geen folders meer worden verspreid.
Er zijn echter al + 100.000 folders verspreid. Er werd gesteld
dat door de publicTteit rond dit proces de Centrum partij nogal
wat gratis reclame heeft bezorgd. Wel zal de Centrumpartij in
beroep gaan.

Ook in Rotterdam zullen leden van de Centrumpartij naar de
stembureau's gaan om te controleren of tijdens de telling de
stemmen wel naar de juiste partij gaan.

a» A o»
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t) Zo nodig «ndwv rvbrloorlng Mngovon

Betreft: Centrumpartij, afdeling Rotterdam.

Hierbij de rede va* t uitge-
sproken tijdens een vergadering van de Centrumpartij, afdeling Botterdan, d.d.
2? mei 1902.

Spreker opent de vergadering, verklaart blij te zijn met de aanwezigheid
van een journalist van het Rotterdams Nieuwsblad en zegt:

"Wij van Lijst 15 pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. Verre
van dat. Wij moeten ons samen sterk maken ten dienste van alle inwoners van
Rotterdam, wij willen niet zeggen wat er fout is, maar met een aantal oplos-
singen komen. Op deze vergadering zal het één en ander uiteen worden gezet.

Op de eerste plaats staat de Centrumpartij voor het open houden van
Zestienhoven. De lagere overheid kan de werkgelegenheid van 8OO man niet op
het spel zetten. Het kan niet dat er een vete is tussen een wethouder en de
gemeenteraad. ledere Rotterdammer weet dat Rotterdam leegloopt. Waarvoor
moeten dan die woningen gebouwd gaan worden. Zestienhoven kan ontwikkeld
worden, maar dan zal de nieuwe gemeenteraad zich achter dit punt moeten op-
stellen. Uit andere programma's van politieke partijen is duidelijk geworden
dat er een tendens is dat Zestienhoven open moet blijven*

De gasprjjzen in Rotterdam zijn te hoog. 60 Mensen worden per dag afge-
sloten van gas en licht. Er is stille armoede. Mensen in Rotterdam en het
hele land zijn de dupe van het prijsbeleid. Wij vinden dat aardgas ten goede moet
komen aan Nederland en de Nederlanders.

Verder willen wij het politieoptreden in deze stad zeer krachtig gaan
stimuleren. De burgerij, maar ook de gemeenteraad zal achter deze mensen
moeten gaan staan. Iedereen behoort achter de politie te gaan staan. De
politie is op dit moment al zover, dat ze niet op durven treden, want wat
gebeurd er als ze optraden? Dan krijgen ze de burgerij tegen zich en in dit
geval meestal de zwarte burgerijf Maar ook de blanke burger̂  laat zich niet
geheel hierin onbetuigd. Dit is gewoon ontoelaatbaar. De politie is er gewoon
in de eerste plaats om over ons te waken. Maar als hjj niet over ons KAN waken,
omdat het werken onmogelijk wordt gemaakt, dan vervalt deze stad in anarchie
en dat mag toch zeker niet* Het is toch al zo dat een anarchistische partti
als "Geen geld, geen poen voor het leger" aan deze verkiezingen mee kan doen.

Verder is er een ontoelaatbare onveiligheid op straat. Oudere mensen
durven niet meer over straat* Taxichauffeurs klagen steen en been, worden
lastig gevallen en worden geconfronteerd met mensen die niet willen betalen.

Het is maar
al te vaak dat er in Rotterdam taxichauffeurs vermoord zijn. Wat doet de
politie daar tegen, wat doet de rechtspraak daar tegen? NIETSt Men heeft
louter enkel nog maar mededogen met de daders. Maar zou het niet zo moeten
zijn, dat men mededogen en steungeeft aan de slachtoffers. Taxichauffeurs
zelf en andere mensen die het slachtoffer worden van ongeoorloofde onveilig-
heid in deze stad.

Wij willen ons verder sterk maken voor een eerlijker verdeling van de
huisvesting. Het mag niet zo zijn dat er in Delfshaven een complex gebouwd gaat
worden die enkel bewoond kunnen gaan worden door een etnische minderheid*
Nederlanders hebben daar geen recht op, op die huizen. Waarom niet! Omdat wij
Nederlanders zijn waarschijnlijk. Maar het is toch zo dat dit land en ook deze
stad voor zi*in bewoners is.

200 A oa



t) Zo nodig WMton rubrtetrlna uitgeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1 Bij . rapport nr. -|

Het probleem van de heroïne. Er kan niet getolereerd worden dat de
drugshandel maar door woekert. Kinderen worden daar het slachtoffer van.
Wij mogen onze ogen niet sluiten voor deze verderfelijke handel. Het keihard
er tegen optreden los je het probleem niet op, dan schuif je het probleem
alleen maar voor je uit. Er moeten in ieder geval geen vervangingsmiddelen
verstrekt worden. Eerst het probleem onder controle en dan een oplossing
gaan vinden. Bet behoeft natuurlek geen verder betoog dat daelers en hande-
laren zwaar gestraft moeten worden. In België hebben ze daar een aardig
voorbeeld van "onduidelijk"., dwangarbeid, dan komen deze mensen misschien
tot bezinning".

Spreker gaat voorts in op het regionale radio- en TV-beleid en
vervolgt:

"Spreidingsbeleid: De etnische minderheden zullen maatschappelijk
moeten meewerken. Zij zullen moeten integreren in onze samenleving. Zij zullen
zich misschien niet helemaal, maar grotendeels moeten schikken naar het land
waarin zij wonen. Nederlanders passen zich in het buitenland ook aan. (Opm.
geeft een voorbeeld hoe hij zichzelf in het buitenland opstelt als hij met
vakantie is).

Het is misschien wel éfn van de nadelen van onze parlementaire
democratie dat iedereen mag zeggen wat hjj wil, maar er wordt zoveel gezegd.
De stem van Nederlanders en ook van Rotterdammers wordt gewoon niet meer
gehoord. Het is gewoon zo!

Verder het jeugdvandalfcne in onze stad. Hoe komt dat! Je moet er
in de eerste plaats van uit gaan dat de maatschappij veranderde en iedereen
werd voorstander van een vrije opvoeding en dat resulteert op dit moment,
gelukkig niet bij iedereen, dat ouders tegen hun kinderen zeggen: Qa maar
op straat spelen want pa en ma willen eens rustig thuis zitten. Gat kan niet,
want ouders hebben in de eerste plaats de plicht om voor hen te zorgen.
Het kan niet zijn dat kinderen schaarloos rondlopen. We moeten op het stand-
punt staan dat opvoeding van de ouders centraal staat. We moeten misschien
weer terug naar een tien, twintigtal jaar geleden, waarop een vader tegen
een zoon kon zeggen: Jongen, je blijft thuis vanavond en anders ga je je bed in.
Wij moeten gewoon weer naar die tijd terug. We moeten weer respect krijgen
voor de ouders.

Vreemdelingenbeleid. Nou wat willen wij! Er wordt mij als lijsttrekker
dikwijls gevraagd, wanneer gooien jullie nou de buitenlanders het land of de
stad uit. Nou, wij vinden dat op de eerste plaats die mensen er misschien
niet gelijk uit moeten, maar we moeten wel de grenzen sluiten. Die moeten
gewoon gesloten wordenl We moeten eerst orde op eigen zaken stellen. De
grenzen moeten gesloten worden voor mensen die om economische motieven
naar ons land komen. Illegalen moeten zo snel mogelijk naar het land van
herkomst worden teruggewezen, want illegaal kan niet. Het is verboden.
Piraten mogen ook niet illegaal uitzenden. De minderheden die hier willen
blijven zullen in de Nederlandse samenleving moeten integreren. Integreren
is zoveel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse cultuur en Nederlandse
gewoonte. Een multi-culturele oplossing wijst de Centrumpartij af. Verder
hoeft het geen betoog, dat zowel de gemeenteraad als de regering op moeten
komen voor hun eigen mensen.

Het hoeft uiteraard geen betoog dat de kring Rotterdam van de
Centrumpartij ook in zijn folder, wat naar de kranten is gestuurd, heeft staan
dat discriminatie van ras, politieke overtuiging, sexuele geaardheid sterk
bestreden dient te worden. Ook onze partij staat op dit standpunt!

En degenendie hier aanwezig zijn die zijn het misschien wel met ons
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VEHVOLGBLAD Nr. 2 l Bij «pB£»«-/lnf. rapport nr. 1

eens. De kandidaten voor de gemeenteraad willen Uw belangen de komende vier
jaar dienen en ons programma ook uitvoeren. WQ staan daar voor. Ik hoop dat
de verslaggever van het Rotterdams Nieuwsblad dat wil noteren, dat veel
partijen veel beloven, maar als ze er eenmaal zitten wordt er niets gedaan.
Ze zitten er waarschijnlijk alleen maar om hun zakken te vullen.

De Pv/dA wil bijvoorbeeld eventueel samenwerken met de PSP, de PPR
en de CPN. Ik hoef niemand te vertellen wat dat voor rampzalige gevolgen kan
hebben voor ons.

Niet tegen elkaar, maar met elkaar moet de stad weer groot worden
gemaakt11.

Kort applaus - einde.
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tlat.n - 5 J
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Distr.: g BlJIageCn): - / —

Afschr.: BO: /?/.

Betreft: Centrumpartij.

Op zaterdag 12 juni 1982 is in één der zalen van Hotel Bell Air,
Johan de Wittlaan 30 te 's-Qravenhage ouder de noemer van "Haagse groep
kleine ondernemers11 een vergadering gehouden van de Centrumparty,
i Aanwezig; zijn 35 - *K> personen, onder wie:
WANMAAT, Johannee Q.H. 3-11-193̂  ;

Gelet op de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal wordt op de aanwezigen een dringend beroep gedaan een financiële
bydrage te leveren in de eerste plaats om in alle 18 kieskringen in te
schreven, maar daarnaast om de broodnodige propaganda te bekostigen. Mede
gelet op de moeilijke financiële positie van de party/zal op korte termijn een
"bedelbrief" naar de leden en sympathisanten worden verzonden. Deze brief
is verzonden en bij dit rapport gevoegd.

Op de oproep een financiële bydrage te storten wordt door velen
positief gereageerd, terwijl anderen een belangrijke bijdrage in het vooruitzicht
stellen,

Naast de ̂ nstelling van een propagandacommissie, waarvan onder andere
deel uitmakeiy is een commissie ingesteld welke de partijraad̂

jioet adviseren'omtrent de kandidaatstelling. De definitieve kandidateniyst
zal worden samengesteld tijdens de vergadering van de partijraad op 25 juni
1982 te utrecht. Op deze vergadering zal tevens beslist worden over de tekst
van een uit te geven manifest rond de verkiezingen* Vooralsnog zullen drie
ontwerg-teksten worden samengesteld, waaruit een keuoe zal worden gemaakt*

Voor wat betreft de afdeling Rotterdam is definitref beslist dat op
17 juni 1982 een ledenvergadering zal worden gehouden waajj

het loodje zal moeten leggen. Daartoe zullen een
aantal partycoryfeeën naar Rotterdam komen en de zaak zo worden gemanipuleerd
dat de afdeling Rotterdam met een nieuwe voorzitter wordt geconfronteerd»
De belangrijkste kandidaat voor deze functie id
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CO

b. _ d. __

Diatr.: Bijlagen):

Afschr.:

B*treft: Vergadering hoofdbestuur Centrumpartij op 12 juni 1982.

Op maandag 12 juni 1982 werd in hotel "Bel Air" te 's-Graven-
hage een vergadering van het hoofdbestuur van de Centrumpartij
gehouden. Daarbij waren de navolgende personen aanwezig:

'Frits H. BROOKMAN

Marten Th. GIESEN

frohannes G.H. JANMAAT

Nicolaas Tj. KQNST
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VERVOLGBLAD Nr.

Mededelingen
Er is een brief binnengekomen van de Partij van de Arbeid.
Men verzocht ons om van de afkoi&ng van de jeugdorganisatie
(A.J.C.) geen gebruik meer te maken. Bericht teruggezonden
waarin werd medegedeeld dat aan dit verzoek zal worden vol-
daan.

Aangespannen proces tegen de Centrumpartij
Tegen het vonnis van het kort geding aangespannen door de
Staat der Nederlanden zal geen # hoger beroep worden aange-
tekend. De advocaat mr. heeft medegedeeld dat
dit geen nut meer heeft.

Dagelijks bestuursbesluit over de verkiezingen
Door het Dagelijks bestuur is de beslissing genomen mee te
doen aan de komende verkiezingen. Aan het hoofdbestuur werd
gevraagd om stemming over dit besluit. 18 stemmen voor en 1
stem tegen het besluit was de uitslag van het hoofdbestuur.

Begroting verkiezingen
Om mee te doen aan de komende verkiezingen is er in ieder
geval ƒ 18.000,— borg nodig. Het dagelijks bestuur heeft
daarvan uit eigen gelederen al ƒ 12.000,— verzameld. Dit is
echter lang niet voldoende, Aan folders, radio- en tv-uitzen-
dingen enz. zal ook het nodige moeten worden gedaan. Het
dagelijks bestuur heeft uitgerekend dat men ongeveer ƒ 45.000,—
& ƒ 50.000,— nodig heeft.
Terstond werden tijdens de vergadering door de navolgende per-
sonen diverse bedragen geschojaken: ƒ 500, —,
ƒ 500, — , ƒ 500,— ƒ 100,--, "
ƒ 45,— end ƒ 150,— met de toezegging
van nog een s ƒ 1000,—.
Als men wil kunnen de penningmeesters van de diverse kringbe-
sturen ook uit hun leden extra bijdragen innen voor de verkie-
zingsonkosten. Voorts werd naar voren gebracht dat leden die
krap bij kas zitten tijdelijk geld aan de partij kunnen lenen.
Het bedrag van ƒ 18.000,— dat de partij moet storten als borg
om aan de verkiezingen mee te doen wordt na de verkiezingen
weer teruggestort bij een $ behaalde kiesdeler zodat het ge-
leende geld weer kan worden teruggegeven.
Kandidatenlijst
Er zullen zo'n 30 leden 4p de ingediende kandidatenlijst moeten
staan. Tussen de eerste 10 kandidaten zullen minstens 3 vrouwen
moeten zijn opgenoman. Bekeken zal worden of dit een haalbare
zaak is.
Processen
Op negatieve uitspraken zal de Centrumpartij niet meer via een
proces of kort geding ingaan. Er is geen geld meer b*«?voor.
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VERVOLGBUD Nr. 2

Landelijke folder
Er zal voor één landelijke folder worden gekozen. De tekst
zal op de komende partijraad worden gekozen. Er zal een
accentverlegging komen naar de middenstanders toe. Het ligt
in de bedoeling dat vlak voor de verkiezingen een camping
in Groningen zal worden uitgezocht waar Jongeren zullen gaan

bivakeren. Van daaruit kunnen zij folders gaan
verspreiden.
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ACD 1615511
datum 2 9 J'jL 1352

Afschr.:

Betreft: Centrumpartij

Op zondag 11 juni werd te Amsterdam een vergadering van de
Centrumpartij gehouden. Deze vergadering vond plaats in
Krasnapolsky zaal 16 onder de codenaam "De sleutel1*. Aan-w
zig waren ongeveer 25 personen, waaronder:
Janmaat,Hans voorzitter

Janmaat opende de vergadering omstreeks 20,00 uur .Tijdens de
vergader.ng is o.a. gesproken over de manier van ledenwerving.
Janmaat is van mening dat nieuwe leden beter moeten worden op-
vangen. Hij deed een beroep op de persoonlijke inbreng van de

200 A 03



1) Zo nodig inden rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. BU «BOttT/Inf. rapport nr.

plaatselijke bestuursleden en spoorde hen aan tot meer aktivi-
teit binnen de Centrumpartij. Er moeten meer vergaderingen in
het land georganiseerd worden en er zal meer informatiemateriaal
moeten worden uitgedeeld. Hiervoor is ƒ 45000,- beschikbaar.
Janmaat maakte de uitslag bekend van de in de vorige vergadering
gehouden verkiezing "voorzitters plaatselijke afdelingen".
Hieruit bleek geen verandering van de bestaande voorzitters.

Op voorstel van Janmaat zal een nieuwe bankrekening worden ge-
opend. Dit zal een soort "ongevallen fonds" moeten worden. Van
dit fonds zullen leden die schade hebben ondervonden o<f zullen
ondervinden van hun aktiviteiten voor de Centrumpartij schadeloos
worden gesteld. Msn denkt hierbij aan glassthade,ziekenhuiskosten
fruitmanden e.d. maakte hierbij de opmerking, "Gummiknup-
pels kopen voor l edel» die zich niet op de kop willen laten zit

l*

ten. Hiermee werd gelijk naar gekeken. en
zijn een maandJge door het land aan/het zwerven geweest.

Doch zou samen met de familî ' in
Amsterdam hebben rondgedeeld en daarbij een pak slaag hebben op-
lopen. D̂ ,t is gebeur̂ ! in de Indische beurt in Amsterdam. Zijn
gezicht is bont en blauw en hij zou zijn linker arm gebroken heb-
ben..

Janmaat vertelde dat het aantal leden
nog steeds toeneeemt ondanks het slechte verkiezingresultaat,
en de finaciële positie ook goed is. Men heeft ongeveer ƒ45.00,-
gulden per afdeling beschikbaar voor informatiemateriaal, (in-
dien men zelf stencils of iets dergelijks ontwerp zal eerst toe-
stemming van de Centrumpartij hoofdbestuur moeten komen)

zal de declaraties regelen. Zij beheert de boekhoudingj
vergoedingen e.d.yan deze vergoedingsregeling maken

en regelmatig gebruik.
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maakte bekend dat in Rotterdam een kerk staat die ge-
kraakt is door o.a. Turken,linkse groepen,zoals het komitee
Waakzaamheid tegen fascisme en anderen . Hij is bij een vecht-
partij betrokken geraakt toen hij daar folders van de Centrumpar*
tij aan het uitdelen was» Janmaat vertelde tegen hem dat hij
rustig aan moest doen.

De Centrumpartij zal in alle kieskringen met een lijst van kan-
didaten voor de verkiezing (tweede kamer) op 8 september 1982
uitkomen. De afdelingen zullen in de komende week de handteke-
ningen voor de lijst van kandidaten ophalen.
De vergadering werd omstreeks 23.00 uur gesloten waarna men

laar de aangrenzende bar in JKrasnapolsky is gegaan en daar tot
ongeveer 2.30 uur gedronken
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niet rechts Î Tl niet links
Il

centrumpartij
Postbus 670 '
2501 CR Den Haag ::
tel.: 070 - 46 33 22 Aan de Leden van de Partijraad.
postgiro Centrumpartij te
te Den Haag: 43 48 100 15 juni 1982

Dames en Heren,

De partij staat opnieuw in haar korte bestaansperiode voor de
deelname aan de verkiezingen. Hoewel we bij de gemeenteraads-
verkiezingen niet tot de raden zijn doorgedrongen, hebben we
zeker succes.geboekt. In de vier grote steden zijn bij de uitslagen
percentages behaald, die ons met twee zetels in het parlement
zouden brengen. In diverse tijdschriften is daar ook gewag van
gemaakt.

Uit kostenberekeningen, die ons na de opgedane ervaringen nu
ten dienste staan, hebben we kunnen opmaken dat iedere gulden
in het verkiezingsfonds goed is voor één stem. Dit relatief zeer
lage bedrag wordt bereikt ten gevolge van de hoge activiteiten
van onze actieve leden.Dat wil dan zeggen : wanneer het
verkiezingsfonds over ƒ 70.000,— zou kunnen beschikken, zal
het Parlement door de partij wordt bc-reikt.

Daar moeten we dus met zijn allen veel aan gaan doen. Reeds nu
zijn door een klein aantal partijleden grote bedragen op tafel
gelegd. Dat is evenwel niet voldoende. We rekenen daarom op alle
partijleden dat zij naar vermogen hun steentjes zullen bijdragen.
Alle giften, hoe klein ook, zijn van harte welkom. Het is ons
evenwel bekend, dat gelukkig niet alle partijleden van het
wettelijk minimum moeten rondkomen. We verwachten dus op meer
dan alleen maar kleine bijdragen. Wacht U ook niet te lang met
het overmaken van uw giften. Een goede organisatie en verspreiding
maken een tijdige planning noodzakelijk. Hoe eerder uw gift binnen
is op de partijgiro, hoe beter.

Nog een tip voor de beter gesitueerden en gesalarieerden onder
ons: uw gift is fiscaal aftrekbaar. Dat wil in het gunstigste
geval dus zeggen dat U van de belastingen 72% van het door U
gestorte bedrag terug krijgt. Zelfs de overheid wil dus meewerken
aan een beter politiek beleid te verwezenlijken door onze partij.
Want dat is waar U dan aan meewerkt. Onze idealen voor de Nederlandse
samenleving worden pas gerealiseerd bij een groot verkiezingsfonds.

STORT UW BIJDRAGEN TIJDIG, ONS LAND ZAL ER WEL BIJ VAREN.

U kunt daartoe eenvoudig de bijgevoegde acceptgiro invullen en
opsturen. Als U dan het vakje IV wilt aankruisen, weten wij dat
het een gift betreft voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen.

Bij voorbaat dank namens de partij en de gehele samenleving.

De Penningmeester
'J St^L— .-.--'•:̂ -:—-"---OK. 1r±~t— . ~2'

7 .ƒ.. ... .yV-f;-€—"~~\ —
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Betreft: Centrumparty, afdeling Rotterdam.

Op donderdag 1? juni 1982 is een ledenvergadering gehouden van de
Centrumpartij, afdeling Botterdaa,

Aanvankelijk is de vergadering gepland in het Beursgebouw, naar als
gevolg van het optreden van zogenaamde "anti-fascisten" wordt uitgeweken naar
een zaaltje van café Alhenat gevestigd Mathenesserweg 211 te Rotterdam.

Het afdelingsbestuur is thans als volgt samengesteld:
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Opgemerkt wordt dat odé (TANMAAT, Johannes 3.H. (3-11-193̂
de vergadering heeft bijgewoond.
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Dletr.:

Afachr.:

Betreft: Kringvergaderinp Amsterdam - Centrumpartij

Op 18 juni j.l. heeft "bovengenoemde vergadering plaatsgehad
in Krasnapolsky te Amsterdam. Deze ruimte was gehuurd onder de
codenaam: Amsterdamse Kleinondernemers (AKO). De vergadering was
mede "belegd in verband met de verkiezing van een nieuw Kringbe-
stuur.
Het aanvangstijdstip van de vergadering was gesteld op 20.00 uur.
Op dat moment waren de meeste belangstellenden gearriveerd. ^
Het bleek dat er problemen waren gerezen met betrekking tot de ""
kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur. Enkele bestuursleden
hadden zich teruggetrokken voor onderling overleg.
Omstreeks 20.30 uur werd de .bijeenkomst geopend door\.
Medegedeeld werd dat de heeJ , in verband met een ophandei
zijnde verandering van werkkring, genoodzaakt was zijn kandidaat-
stelling in te trekken. Onder applaus werd voorts aangekondigd
daf" " zijn plaats had ingenomen.
Vervolgens wordt, schriftelijk, gestemd met het volgende resultaal
voorzitter:
vic e-voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
Totaal waren 21 personen aanwezig.

Medegedeeld werd tevens dat ongeveer een 50-tal perso-
nen voor deze vergadering had afgebeld. Men was van mening dat
het wereldkampioenschap voetbal daar debet aan is geweest.

Na de pauze werd het voorzittersschap overgenomen door
Janmaat hield vervolgens een toespraak. Hierin stelde hij dat men
zich eveneens kritisch dient op te stellen t.o.v. van Amerika en
de NATO.
Aan het slot van de avond sprak de nieuwe voorzitter de vergade-
ring opwekkend toe, waarna de vergadering werd gesloten.
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Dl«tr.: BFA - BPO Bijlagen):

Afachr.: BO:

Betreft: Bfleenkomst Centrum Partfl op 23-06-82 te Amsterdam.

Vernomen werd, dat de vergadering van de Centrum Partij op 25-06-82
in eerate instantie in utrecht zou worden gehouden* Toen de leden van

de Centrum FartQ echter b$ de vergaderplaats t.w. de Jaarbeurahallen,
aankwamen, werden ze opgewacht door een groep van ongeveer 100 perso-

nen.'

Enkele CP-leden gingen poolshoogte nemen of er in de Jaarbeursnellen

reeds andere CP-leden aanwezig waren. Dit mondde echter uit in een

kleine vechtparty, waarna de CP-ers genoodzaakt waren de aftocht te

blazen.

Na onderling overleg werd beaioten de vergadering te verplaataan naar

Amsterdam t.h.v1

Op de vergadering waren vervolgena een veertigtal peraonen aanwezig.

Belangrijk punt van bespreking waa het vaatatellen van de earate 5 plaataen
op de verkiezingswet voor de Tweede Kamer. De peraonen voor deze plaat-

een dienden gekozen te worden, terwijl de overigen al min of meer be-

kend waren. Ala eerate 5 werden ter plaataa gekozen t

1 J.Q.H. JANMAAT, 03-11-3**.

I.v.m. de verkiezingsliJat kwam vervolgena aan de orde:

Een of andere slager had er ƒ 80.000,— voor over om op een verkies-

bare plaats te komen. Hierover volgde een serieuze discussie tot één

van de aanwezigen opmerkte dat het toch wel vreemd waa waar de partij

op dat moment mee bezig waa. Straka kwam er een CPN-er die een hoop

geld mee zou brengen. Op die manier verkoopt de party z$n principea.

Het geval "alager" ia hierop afgeketat.

bracht een soortgelijk geval naar voren, maar hier betrof het

een geeatelQke. (deze geestelijke waa niet aanwezig) Dit werd in be-
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raad gehouden.

Er werd nog eren medegedeeld dat de CP in alle 18 kieskringen aan de

verkiezingen Mee zal doen.

Tijdens de vergadering werd gesproken over een lek binnen de party,

aangezien onder codenaam georganiseerde vergaderingen van de party

altfld bfl de tegenstanders bekend blijken te zQn. In dit verband valt

de al eerder genoende naam vaiJ

Men heeft het dan nog even over hetgeen die avond te utrecht is ge-

beurd en steldt dat verschillende auto's van C.P.-leden cQn bescha-

digd, terwijl door de tegenstanders foto's gemaakt zfln van C.P.-ers.

Een volgend punt van bespreking is het feit dat de tekst van C.P.-

pamfletten door de rechter is verboden. Volgens JANMAAT i»

, die als jurist pro deo voor de partij werkt, het »et deze

uitspraak van de rechter niet eens. Mede hierdoor wordt besloten dat

de C.P. in de toekonst harder cal opstellen, (zich)

Ook de pamfletten zullen in hardere bewoordingen worden gesteld.

De officiële vergadering wordt te oastreeks 2̂ .00 uur besloten.
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niet
rechts

niet
links

maar eerlijk opkomen voor Allo nederianders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:

l méér demokratie door invoering referendum
2 iedere nederiander aan het werk, eventueel met

een aanvullende uitkering
3 opheffing van de schandalige woningnood
A streven naar twee-zijdige ontwapening
S intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
S terugdringing van overheidsuitgaven en-taken ."~
7 géén beknotting van uitkeringen, wél bestrijding

van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking'
sociale premies en belastingfraude

S géén hulp aan on-demokratische landen
9 doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,

milieuvervuiling en landschapsverwoesting
1O nederiand is geen immigratieland,

dus stop vreemdelingenstroom.

CENTRUMPARTIJ - POSTBUS 670 - 2501 CR DEN HAAG
TEL:(070ï 463322



BURGERS VAN NEDERLAND

De Centrumpartij is opgericht omdat we de laatste jaren in
hoge mate teleurgesteld zijn in het regeringsbeleid. Het
Kabinet én de grote politieke partijen schijnen al het
mogelijke te willen doen om de bevolking tegen zich in het
harnas te jagen. Niet voor niets hebben de Kiezers weinig ver-
trouwen meer in de politici in Den Haag. Daar Komt dan nog bij
dat de heren uit de Tweede Kamer de Kiezers maar dom vinden.
Wij zullen hier een aantal voorbeelden geven van het onvoor-
stelbaar zwakke beleid.

Het ENERGIEBELEID. Het gas komt in Groningen nagenoeg gratis
uit de grond. Over de voorraden bestaat onduidelijkheid, maar
het is meer dan we tot nu toe gedacht hebben. Desondanks laat
de regering ons een hoge prijs voor het nederlandse aardgas
betalen. Terwijl datzelfde gas voor een appel en een ei aan
het buitenland verkocht wordt. Door die sterk gestegen prijzen
komen veel mensen letterlijk in de kou te zitten. En degenen
die de hoge prijzen nog wel kunnen betalen, worden onnodig in
hun inkomen beknot. Allemaal trukjes om de mensen het geld uit
de zak te kloppen. Wij geloven helemaal niet in de energie-
crisis. Er is een politieke crisis, waarbij ook de energie
wordt ingezet.

Het INKOMENSBELEID. Wij moeten met zijn allen bezuinigen, ter-
wijl de regering maar met geld smijt. Altijd valt de belasting-
opbrengst tegen, nooit is het genoeg. Ondanks dat is bij ons
de belastingdruk het hoogst van geheel West-Europa. En wie
betaalt? Juist! U en wij! Iedereen moet bezuinigen, dus minder
inkomen. Dus minder koopkracht. Dus nog minder werk. En dan nog
meer stille armoede. Voor ontelbaren verdwijnen de extraatjes.
De leuke dingen, die het soms toch al zo moeilijke leven ver-
aangenamen. Als dat zo doorgaat, zal de welvaartsstaat spoedig
verdwijnen, om van welzijn maar te zwijgen.

De SOCIALE VOORZIENINGEN. Ook daar wil de overheid aan gaan
tornen. Generaties lang hebben wij er met zijn allen trouw de
premies voor betaald, maar als we aan de verdiende uitkeringen
toe zijn, heeft de overheid het geld al aan andere zaken uitge-
geven. Dat is gewoon puur bedrog. Alle mooie praatjes ten spijt,
ook hier wordt de gewone man de dupe van een falend beleid.

De OPENBARE VEILIGHEID. Steeds lager worden de straffen, steeds
groter het begrip voor de misdadigers. De misdaad verergert.
Indirect lokt de regering dat ook uit. Er wordt van alles gedaan
om de ex-misdadigers goed op te vangen. Voor vreemdelingen is
het mogelijk gemaakt dat zij na het uitzitten van de straf toch



nog langer in Nederland kunnen blijven. Alleen de slachtoffers
worden aan hun lot overgelaten. Als je als gewone man J B plicht
doet, heb Je geen rechten meer. Dan kun je doorlopen. En bulgen
of barsten.

De DRUGS. Veel jonge mensen vallen ten prooi aan de drugs. Ook
hier voert de overheid nauwelijks een beleid. Onze Jeugd wordt
de dupe van ds drugshandel, die grotendeels door mensen van de
ethnische minderheden wordt gevoerd. 72* (ja, U leest het goed!)
van de verdachten zijn buitenlanders en Surinamers inzake de
criminaliteit van de handel in drugs in Amsterdam. Wij eisen een
krachtiger bestrijding van de handel, zwaardere straffen, en
gedwongen afkicken»

Het VREEMDELINGENBELEID EN DE BEVOLKINGSPOLITIEK. Nog steeds
komen mensen van waar ook ter wereld ons land binnen. Zij worden
gehuisvest, te werk gesteld en onderwezen. Voor de overhelds-
banen komen nu ook vreemdelingen in aanmerking. En dat terwijl
honderdduizenden Nederlanders werkloos zijn. Dat Is een regel-
rechte aanfluiting. Miljoenen extra zijn voor het vreemdelingen-
beleid uitgetrokken. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën. Tref-
centra rijzen als paddestoelen uit de grond. Ethnische minderheden
mogen hun culturen optimaal ontplooien. Dat getuigt van een gebrek
aan respect van de regering voor de eigen cultuur en de eigen
bevolking. Desondanks voelen vele buitenlanders zich hier niet
thuis. Zij gaan ook in toenemende mate acties ondernemen om de
problemen in hun eigen moederlanden aan de orde te stellen. Oe
gljzellngsactles van de Molukkers zijn daarvan de meest krasse
voorbeelden, maar niet de enige. Oe minderheden willen zich ook
gaan organiseren om een betere vuist te kunnen maken. Ook hier
betaalt de gewone Nederlander. Met zijn have en zijn goed. En met
zijn levensgeluk. Onze volksbuurten zijn voor de eigen bevolking
onleefbaar geworden. Spreldingsbeleid wil alleen maar zeggen dat.
nu de volgende buurten aan da beurt zijn. Dus ook daar: verstoren
van het woon- en leefklimaat en in waarde laten dalen van het on-
roerend goed bezit. Wij van de Centrumpartij zeggen daarom:
NEDERLAND IS GEEN IMMIGRATIELAND, EN IS IN DE EERSTE PLAATS VOOR
DE NEDERLANDERS.

Als U dit mét ons eens bent, steunt U ons dan. Uw giften, hoe
klein ook. zijn.van harte welkom. U kunt een informatiepakket
aanvragen door f. 10,- of f. 15,- over te maken op giro 43 48 100
van de Centrumpartij te Oen Haag. Ook kunt U ons bellen: 070 -
46 33 22, of 020 - 85 05 84. Ben je jong en wil Je actie, meld
je dan aan bij de AFDELING JONGEREN CENTRUMPARTIJ:
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Plaatsing SS-20's
gaat gewoon fcor

Nederland het
genegen



KWARTAALOVERZICHT

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

2e KWARTAAL 1982



Nr. 1616.006

i.

II. AKTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN

Recbts-extreaisme

III.

IV.

J



Immigratieland

^^centrumpartij™
POSTBUS 79 • 1000 AB AMSTERDAM

D* Centrum Partij (C.P.) kenmerkt zich

al vanaf haar oprichting (begin 1980)

al* tweeslachtig. Enerzijds tracht de

partij zich met een tamelijk gematigd

partijprogramma en blad te manifesteren

als een middenpartij, anderzijds echter

la het, te oordelen naar de Inhoud van

verspreide pamfletten en stickers, niet

van grond ontbloot om de CP te verdenken

van het aanzetten tot en het aanwakkeren van vreemdelingenhaat. Tevens

Is geconstateerd, dat een aanzienlijk deel van het partijkader afkomstig

Is uit NVU-krlng, terwijl bovendien blijkt dat de CP aantrekkingskracht

heeft op radicale, veelal racistisch denkende jongeren. Als reactie op

de vele tegen haar gerichte demonstraties heeft de CP inmiddels een

eigen ordedienst opgericht, die tijdens bijeenkomsten de rust moet

garanderen. Het behoeft geen betoog, dat dit een bedenkelijke ontwikke-

ling is. Hoewel het aantal actieve leden de 100 niet te boven gaat, heeft

de CP de NVü in grootte ruimschoots overtroffen. Bovendien is zij veel

beter georganiseerd dan de Volks Unie en telt de partij, in tegenstelling

tot de HVU, een aanzienlijk aantal intellectuelen.

De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen 1981 was voor zowel

de NVU als de CP nogal teleurstellend. Tezamen wisten zij ditmaal ruim

23.000 stemmen te vergaren, terwijl de NVU in 1977 nog ruim 33.000 stem-

men trok. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 had de CP nog het

meeste succes: in de vier grote steden behaalde zij bijna 12.000 stemmen

(in 1981 landelijk ruim 12.000). De naamloze NVU-lijsten bleken in Amster-

dam, Rotterdam en Den Haag volkomen kansloos: er werden slechts 1138

•temmen op uitgebracht. Joop GLX1QIERVBEM, die sinds zijn aftreden als

NVU-voorzitter "soleert" in de politiek, was in Den Haag nog goed voor

ruim 2.000 stemmen. Met als bij vorige verkiezingen bleek ook in 1982

weer, dat ultra-rechts vooral gehoor vindt in de oude stadswijken met

relatief veel buitenlanders.
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Utrechtt

Uwret, .... Onw»r«f. IK/29 ... .AmstaKlam. 21

Geacht Centrist,

de laatste vergaderingen in Rotterdam en Utrecht is weer
gebleken dat' bepaalde groeperingen zelfs onze besloten
vergaderingen verstoren.

Mede met het oog op de openbare vergaderingen die voor eind
augustus/begin september gepland zijn is een zaaldienst die
mogelijke rellensoheppers op efficiënte en rustige wijze kan
verwijderen van het grootste belang.
lis enthousiast lid kunt U zich inzetten voor deze sportieve

taak!

Een dergelijke traimimg hebben wij gepland in het weekend van
13 augustus tot 15 augustus 18.00 uur. U wordt dan om 20.00
uur verwacht, 13 augustus aanstaande in de stationshal van
Stavoren te Friesland. liee Komst en Henk de Wij er zullen U
daar gaarne tegemoetzien.
Teneinde onnodige publiciteit e.d. tegen te gaan, verzoeken
wij ü 10 onopvallend mogelijk gekleed te gaan. Gelieve extra
onder- en bovenkleding, extra sportkleding en zembroek mede
te nemen.
De kosten van dit weekend hebben wij, -î Rü̂ nkelijk van de deel-
name Of 9nex4jaaal f. 75,— per persoon̂  "''-•'' \
S.v.p. bijgaande strook zo «poedtf'mogelijk Voïledig-4ngej
retour naar Henk de Wijer.



1) Zo nodig «ndero rubric«lng aangeven.
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Afschr.:

ACD1G24308
datum - 1 SB-.1382 '

CO

b. a. —
Bljlage{n):

BO: /$£. /*/&

CENTRUMPARTIJ

Op vrijdag 20 augustus 1982 kwamen te Utrecht, Maliesingel ...,
: onge-

veer 40 leden van de CP bijeen. Hierbij waren o. a. aanwezig:

Men kwam bijeen in een soort zaait je,gelegen in de kelder̂ , van
bovengenoemd adres. In dit zaaltje stonden allerlei instrumenten
om drxdcwerk te maken zoals; offset, drukpers, vouwmachine.Van-
uitdit verzamelpunt vertrokken de aanweaigen,op eigen gelegenheid

200 A 03



1) Zo nodig andtr» rubricering ungevan.

VERVOLGBLAD Nr. - 1 _ ftJ3ö88Üt/lnf- «"PP0" nr-

naar de stad Groningen. Dit in het kader van de komende ver-
kiezingen teneinde de OP grotere bekendheid te geven midddels
uit uitdelen van folders.
Men verbleef op het kampeerterrein" De Jachthoorn" even buiten
Groningen. ,die de supervisie over het geheel had,
zorgde dat men in ongeveer 15 tenten kon overnachten. In de
avonduren van die vrijdag hield men , evenals zaterdagavond ,
een karapvuvravond waarbij veel d̂ ank «ere gebruikten 'vaderland-
se liederen' werden gezongen* regelde dat pp zater-
dag 21 augustus 1982 de aanwezigen werden verdeeld in groepjes
van 3 a 4 man. Deze groepjes al dan niet vergezeld van een "
gids" uit Groningen deelde folders uit in de diverse woonwijken
van de stad Groningen. Men had afgesproken dat men uiteindelijk
gezamenlijk in het centrum van de stad het eindpunt had.
Zondag werd door de CP na heffoHeren" in de provincie op een
chinees etentje getrakteerd. Hierna is ongeveer de helft naar
een oorlogsfilm geweest en de anderen zijnde kroeg ingedoken.
Het ligt verder in de bedoeling dat men via Hengelo-Utrecht-
's-Gravenhage- Zeeland- Nijmegen- Maastricht met deze verkie-
zingsaktie doorgaat. De samenstelling van het gezelschap zal
door andere verplichtingan steeds wis;;;eltf zijn. Men kan, zo
werd verteld, via de telefoonnummers van de CP informatie krij-
gen waar de CP verbleef.

Tijdens dit weekend heeft en twee-maal een
vechtpartij gehad. De eerste maal,zo vertelde , kreeg
hij ruzie in de " Indische buurt" in Groningen met een paar
buitenlanders (kachelpijpen). Hierbij zouden klappen over en
weer zijn gevallen. De tweede maal had de motorclub onderling
ruzie hiervan is de toedracht niet bekend.
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1} Zo nodig ander» rubricering Mngcwin.

ACD 1637516
datern 2 3 SEi 1&2

CO

Dl«r, Bijlagen):

Afschr.:

Betreft: CENTRUMPARTIJ - diversen-

In de week roor de Terkiezingen vérden folders uitgedeeld in 4e
f~rz*~ ^r-.«™ --*.- -̂  • •* f - ** T -- — ̂ -T»-. -f Oï?^ „. v.̂ ,,̂  . ̂  ._r ^̂  ,_. _ .̂ _ ._ ̂  ̂  T K-- r.-» » • ^ *• -

steden; Tilburg, Zwoll e, Wag ening en, Ut recht, Ni jiaegen, en 's-Gra-
venhage. De folders werden voornamelijk in flats uitgedeeld om-
dat dit snel en gemakkelijk gaat.



1) Zo nodig andcn rubricering «angcvtn.

ACD 1635141
datum * 8 SEP 1382

CO

Bijlagen):

Betreft: CENTRUMPARTIJ

Op vrijdag 27 augustus 1982 werd in de woning van Janmaat te
's-Gravenhage een bijeenkomst van het hoofdbestuur gehouden.
Dit in tegenstelling met voornemen deze vergadering in hotel
Haarhuis te Arnhem op zondag 29 augustus 1982 te houden.
De vergadering in Haarhuis kon geen doorgaan vinden daar op
die dag alle zalen bezet waren in verband met een modeschow
o.i.d.
Op deze bijkomst waren ongeveer 20 personen aanwezig w.o.;

r '•'JANNAAT J.Ch.

jQIESEN
*ONST

M.T.
N.T.

jttEIJER de H.V.

Brookamn Henry ng.o,

Tijdens deze bijeenkomst werd voornamelijk door Kbast en De
Weijer het woord gevoerd. Janmaat vertelde dat hij het volste
vertrouwen in dit duo had en dat zij de taktiek tot de verkie-
zingen zullen bepalen. Aan de orde kwamen de volgende onder-

werpen)

200 A 03



1) Zo nodig «nd«r« rubricering ungwwn.

VERVOLGBUAD Nr. - 1

PARTIJZUIVERINa.

In verband met nevenaktiviteiten van sommige leden van de CP
zullen een aantal van aie leden worden geroyeerd. Die leden
geven politieke tegenstanders een gemakkelijke aanleiding om de
CP als fascistisch af te schilderen. Bovendien kan de CP zich
niet vereinigen met de opvattingen binnen de NVU of NJP.
Leden die zich toch openlijk met aktiviteiten van die kring
bezig houden zullen moeten worden geroyeerd. Dergelijke leden
geven de CP .een slechte naam. Konst heeft inmiddels,zo vertelde
hijj naar huis gezonden met de bèodschap nooit
meer op een CP aktiviteit te komen. Deze juit Rotterdam
afkomstig,kwam ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van Konst
toch telkens weer in zwarte kleding. Konst is hiervan niet lan-
ger gediend. Hij wenst niet nog een keer mee te maken dat iemand
in zwarte kleding in verband wordt gebracht met de SP. (
stond onlangs in de Waarheid n.a.v. een vergadering die de CP
in Utrecht wilde houden.) is zo'n zelf-
de persoon. Hij heeft goede kontakten met Glimmerveen." gonst
noemde» in dit zelfde verband ook leden van de NJP waaronder

Ookt '̂ zou.een mogelijke kandidaat voor royement
zijn.(laatst genoemde»! zijn beiden afkomstig uit Arnhem.)

OPENBARE VERGADERING.

Konst en De Weijer zullen zorgen dat a.s. weekend 4 en 5 septerabe
ÏJ82 een openbare vergadering zal kunnen worden gehouden.\e plaa
hiervoor leek in eerste instantie hotel Haarhuis,doch de eigenaar
van de zalen zal zich terug trekken wanneer deze vergadering in
de media wordt aangekondigd. Konat en De Weijer zullen naar een
lokatie in Amsterdam zoMken. De zaal met een grote capaciteit
zal door de beschermoloeg gemakkelijk te controleren moeten zijn.

( van de Bewakings/beveiligingsdienst ) zal collega's
met honden inzetten.voor ordehandhaving. (Anderen mogen rustig
een knuppel o.i.d. meenemen zolang dit maar niet bij de wet
verboden is en men er mes kan nlnnri -jpi ^nrrl^

200 A 04



1) Zo nodig »nd«r« rubricering aangeven.

VERVOLQBIAD Nr. - 2-

Konst vertelde dat hij een"vermogend"man had gesproken die hem
een bedrag van ƒ 5000,- had gegeven. Voor dit bedrag moest hij
een aankondiging van deze vergadering laten plaatsen Deze aan-
kondigingteoftéagÉag/ advertentie moet in de Telegraaf komen met
de tekst " Stop vreemdenlingenstroom" Nederland voor de Neder-
landers" en "Nederland *a geen immigratieland". Zodra men e 3*1
geschikte zaal heeft gevonden zal men deze advertentie in de
Telegraaf plaatsen. ( Dit voor het weekend van 4 en 5 september
1982) Daarnaast zal men de vergadering bekend maken in de radio-
uitzanding van 4 september 1982 Hilversum II 18.20 uur.

Lekken

Naar aanleiding van een artikel ove de CP in Vrij Nederland nr.
34 zal Konst of De Weijer op boveng noemde openbare vergadering
met naam en toenaam bekend maken wie lekken zijn binnen de CP.
Zij vertelden dat men over goede informatie beschikt en kan aan-
tonen dat er twee "lekken" zijn in de CP.

GIFTEN
Met S.e partijkas gaat het goed. De 'bedelbrief' werd door de le-
den positief ontvangen en de bedragen stromen binnen aldus De
Weij er. De partijlas bedraagt thans ongeveer twee ton maar het
folderwerk kost erg vael. ( zie bijlage) \0 A O
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L.S

1-ij navraag bleek dat uitbesteding van fo IderürukwerK met een oplage
v. .3 n 11K'). GOD vel bij de goedkoopste drukKer ƒ 5.000.-- kost.

l t;n van onzr afdelingen heeft onlangs op eigen initiatief aen offset-
r..1 c hint? cjjngeKocht om in eigen beheer dr.julisuh goedkoper druKwerl'
i f Kunt) en ma k e n .
-n/ü "par tij drukKer" heeft het in zijn vrije tijd ge preste e ril
• '.'fi.nnn vel tweezijdig te bedrukken, dat wil zeggen 2GO.QOC) druk-

r jndel Ingen te realiseren. Kosten van deze oplage ƒ 2.253.--.
! it betekent door eigen inzet een besparing van ruim vijfentwintig-
( o n, l ü r J g u l d e n . ,

Billen wij echter in de TWEEDE KAMER komün, willen wij meer N<
r e r 3 Kunnen overtuigen van onze ideële doelstellingen, meer begrip
i erwerven (.*elfs bij onze tegenstanders), dan moeten er 70 v et": i
rogelijk folders gedrukt, gevouwen en verspreid worden.
'. at Kost natuurlijk geld, hoe zuinig we tioK te werk gaan.
l'jjrom vragen wij U, beloon deze inspanning. Kijk niet toe, lever Uw
l i j cl r a g e via i n.' o t e n / o f geld.
Voeg de daad bij het woord.

Met vriendelijke groet,

H.W.de Wijer,
2e penningmeester.

Bijgesloten vindt U de folder die in eigen beheer is gemaakt.

Plaats een "Kleintje" in Uw Krant met als teKst bijvoorbeeld: Houdt
Nederland leefbaar. Stem Centrumpartij lijst 12.
ut: Kosten hieraan verbonden zijn gering.

"•lucht U Uw contributie nog niet betaald hebben. Kunt U dit dan zu snel
•;ot-elijK overmaken ? Hebt U nog geld on U weet niet dat U ui mee moet
*ot;n, wij hebben een idee.



1) Zo nodig «nd.r. rubricering aangeven.

ACD 1636679
datum 2 3 SL 1382

CO

b. d.

BIJIage(n):

Betreft: GEI TKOMPARTIJ .

/op 6-9-82.
De CP heeft een openbare vergadering gehouden te leiden/Dit

na aankondiging in de media (telegraaf van vrijdag 2 aept en

de radiouitzending van de CP op 3 sept jl.) Hierbij werd aan-

gekondigd dat de vergadering werd gehouden in het clubhuis

Antonius Clubhuis,Lange Mare 43 te Leiden. Binnen de CP werd

bekend dat de zaaleigenaar op het laatse monent de zaal zou te-

rug trekken. Hierdoor is de CP uitgeweken naar "Wienerwald" te

Leiden.
De CP overweegt een rechtelijke procedure tegen de eigenaar van
het clubhuis. De advocaat behartigfc deze zaak.

regelde,dat ongeveer^üit Rotterdam afkomstige "Skinheads" ge-

kleed in een net pak,naar de vergadering werd vervoerd met on-
geveer 10 taxi's. had enkele ( + 8) vuilismannen uit Rot-

terdam meegebracht. Deze Rotterdammers vormde een knokploeg.

Zij en tegenstanders van de CP,daar aanwezig.raaktenmet elkaar

op de vuist. Hierbij zijn over en weer klappen gevallen. Men
heeft zowel voor het clubhuis als voor Wieherwald gevochten.

Andere leden van de CP hebben hieraan ook meegedaan. Hetgeen
bij een politieman met baard aanleiding gaf tot de opmerking
voor de CP H We vechten voor een gemeenschappelijke zaak".
Onder politiebescherming kon de openbare vergadering worden ge-

houden. Aanwezig waren o.a.
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1) Zo nodig andara rubrioaring aangavan.

VERVOLGBLAD Nr. - 1 - - rapport nr. ê*ên

Zij zaten aan de bestuurstafel. ( is nadat het rumoerig
werd achter de tafel weggega n.)
De vergadering stond meer in het teken om te "beuken" dan
om een werkelijke vergadering te houden. De vergadering

ving aan om 20.00 uur en eindigde te 21.30 uur.

200 A 04



1) Zo nodig •nd.r. nibrlotrlng Mngcwi.

ACD 1637503
datum 3 O .SEP. 1382

CO

b. *ó d. '—"
DiBtr.:

Afschr.:
* J?

BotfOft:Besloten vergadering CP te Leiden.
Op maandag 6 september 1982 heeft de CP getracht een openbare
vergadering te houden in Wienerwaldrestaurant te Leiden. Men had
van de beheerder toestemming gekregen een zaal te huren. Bij nader
inzien werd besloten deze vergadering alsnog een besloten karak-
ter te geven omdat men kennelijk toch teveel moeilijkheden ver-
wachtte. Bij deze vergadering werden de navolgende personen her-
kend:

fJohannes G.H. JANMAAT

Ongeveer 30 a 40 "skinheads" en vele onbekenden.
De vergadering begon omstreeks 20.00 uur. Uit verschillende delen
van het land hadden ongeveer 70 tot 80 centrumpartijaanhangers
zich verzameld. Janmaat concludeerde dat het de anti-fascisten
weer was gelukt de openbare vergadering te verhinderen. Na on-
geveer 3 minuten vergaderen werd de deur van de vergaderruimte
opengegooid en hoorden men de kreet "Ja, hier zijn ze". Vanaf
dat moment werd er over en weer geduwd tussen de voor- en tegen-
standers van de CP. Dankzij politiebemoeienis kon de schade be-
perkt blijven. De "skinheads" uit Rotterdam konden door diverse
leden van het dagelijks bestuur tot kalmte gemaand worden waar-
door het vergaderen OP «zich toch Mobcx nog zi.1n normale doorgang



1) Zo nodig andara rubricering Mngcvm.

VERVOLGBLAD Nr. * Bij jqKfilJBKtlnf. rapport nr. 1

kon hebben.
Janmaat bedankte de aanwezigen voor de getoonde dlclpline die
men ondanks alles had kunnen opbrengen. Hij voegde er aan toe
dat dit de kracht was van de CP. Hij vond het niet verwonderlijk
dat de "skins" zich afzetten tegen de maatschappij daar dit een
logisch gevolg is van het zwakke beleid van de regering. Onder
luid applaus verklaarde hij te zullen doorgaan met het door de
CP gevoerde beleid, door de aanwezigen werd gezongen "Do CP is
er voor jou en voor mij". Op verzoek van de beheerder van het
restaurant ging men akkoord de vergadering omstreeks 21.30 uur
te be5indigen. Na het verzoek van ÈM een politieambtenaar om
niet te reageren op de leuzen van demonstranten is men huis-
waarts gekeerd. Voor verdere bijzonderheden zie bijgevoegde
krantenknipsels.

r
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Toen ______
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JL6375U3
BOTSINGENTN
ROND CENTRUMPARTIJ
LEIDEN — De politie heeft gisteravond met behulp* van Aker zes bondei
•en treffen tussen voor* en tegenstanders van de Centrumpartij weten t
Voorkomen. De spanning rondom en in het Wienerwald restaurant liep t,
hoog op, dat eeo dergelijk optreden nodig bleek om een massale vechlpartj
tegen te houden. In het restaurant aan de Steenstrut vielen een paar rak.
Mmpan De schade bleek uiteindelijk beperkt tot een gebroken ruit en eei
gesneuvelde bril. De Centrumpartij brak zijn byeenkomst in het restaura»
voorttidig af, nadat de directie van het restaurant dat bad geelst De Cen
tnimpartn was naar Wienerwald uitgeweken, omdat het Antonh» Clubhi:!
weigenie.mee te werken wn een bijeenkomst van de omstreden wetee par

S?iVÏÏtk^oiiinog«Ü^roakiÉti.
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1) Zo nodig andere rubrloering aangeven.

^H*

Dlstr.: A^

Afschr.:

j.Ddt'.'bj
datum 5 OKT. t982

CO

b. ̂  A ̂

Bijlage(n):

BO: X^tf. 990

Betreft: C E N T R U M P A R T I J

Na de begdiging van Janmaat als kamerlid zijn eenaantal leden
van de GP naar een eetgelegenheid in Schevingen gegaan. Hierbij

waren ongeveer 25 personen aanwezig w.o,;

JANMAAT Johannes G.H. 03-11-34

Janmaat vertelde tijdens het eten dat hij zoveel mogelijk de
publiciteit zal opdoeken. Hij had dit vanmiddag geprobeerd
in de kamer m^ar kw'am niet aan de beurt. Hij vertelde dat hij
de kamer maar eenns^lap zooitje" is en dat hij de boel eens

flink zou op jutten. ....
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1) Zo nodig «retor» rubrloerlng ungavw.

VERVOLGBLAD Nr. - B'J <WOÊÏ-/lnf. rapport nr. twee

Hij vertelde dat de publiciteit,de "belangrijkste zaak is. Jan-
maat zal daarom proberen andere kamerleden te verleiden tot
een scheldpartij richting de CP. Vooral de CPÏT en de PPR kun-
nen worden aangezet tot verkeerde uitspraken. Het inspelen op
de onstane situatie is het belangrijkste,hst interpellatierrecht
kan hem immers niet ontzegd worden,als hij maar op de televisie
komt. Janmaat is voornemens veel op en aanmerkingen in de kamer
te gaan maken. Alles staat in het teken van aandacht voor de CP.
Janmaat vertelde voorts dat hij met een paar mensen van het CDA
en WD een wetsvoorstel zal indienen.ftit wetsvoorstel zal het be-
loid van de vreemdelingen aan de kaak moeten stellen. In het voor-
stel zal een haöflere aanpak van de illegale werknemers worden be-
pleit,het gesloten houden van de grenzen voor buitenlandse werk-
imiiii gr anten. Een ander wetsvoorstel dat Janmaat aan het voorbereid-
den is,zal verband houden met het stoppen van de uitkeringen aan

buitenlandse werknaers in het buitenland.
Janmaat vond zijn aerste kennismaking met de Tweede Kamer een ge-
slaagd optreden. De enige van'wie hij iets te vrezen had,Marcus

Bakker,is gelukkig verdwenen
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OCHTBTOBBfifBlKIIia op dinadag 1» «epteaber 1982.

Aanweiig : FH.BVD - P H B - H C - H D - H E - Kl/So.

Afwezig : H.BVD - HK - HTD.

1.

2.

3.

C ent nut Partij.

De T*rki«>lAg TAB d* h««r Janoaat Tam da Centra» Partij tot lid ran
d« Tvaad* Kaaar roapt herig* vaaritaadan op. Gedreigd wordt »et acties
op het Binnenhof tijdens de beëdiging raa de Tweede Kaver-leden.
Dhr. Janmaat *elf wordt aet lijfelijk geweld bedreigd.

5.



1) Zo nodig «ndere rubrlcwlng »ang»v»n.

DKtr, & f Bijlage(n):

Afschr: /9*. 9*9

Betreft: Demonstratie tegen de Centrumpartij

Voorafgaande aan de beEdiging van het kamerlid,Janmaat, van de
CP wa»w» op 16 september 1982 in 's-Gravenhage onder ds demon-

_s_tranten aanwezig:

Genoemde kwamen elkaar tegen op het Buitenhof. geraakte
in een vechtpartij die hij zou hebben uitgelokt. Omstanders
bij die vechtpartij riepen dat een fascist is. Dit was
het teken voor de andere)( "Skinheads" om te gaan vechten.
Zi.1 zi.In door de gemeentepolitie ' s-G-ravenhage aangehouden.

had stddcers bij zich "Kleurlingen niet gewenst"
bij zich. Daze stickers zijn door bovenstasnden

*r

op diverse plaatsen aangebracht.
vertelde dat hij de CP maar een slap zooitje vindt dat

vesl te zwak haar politieke idaien nastreeft.Nu hij uit de CP
is gezet zal hij zich helemaal richten op de ÏTJ3?.

zat ar^e^r'niet mee dat hij uit de CP was gezet, ook
hij richt zich nu op de opkomst en bloei van de N3"P.

TcTie zoals gewoonlijk wéér in het zwart was gekleed,vond

het sgfa niet erg'dat';.hi-3 uit de CP was gezet. Hij heeft zijn
linnen op de NJF gezet. , ,
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Betreft: Besloten Tergadering Tan de Centrumpartij.

Geïnspireerd doonT is op dinsdag
28 september 1932 in het bijzonder ten behoeTe Tan leden en sympathisanten
in de wjjk Spangen te Rotterdam een Tergadering gehouden Tan de Centrumpartij*

Ter voorkoming Tan moeilijkheden net eventuele antl-fascisten is de
Tergadering "genei!" gehouden* Plaats Tan handeling is een obscuur zaaltje
genaaid De Blauwe Zaal, gevestigd Bilderdjjkstraat 36 te Rotterdam (w$c Spangen).
Ondanks geheimhouding blijkt een journalist omstreeks 20.00 uur toch op de
hoogte te zijn en wordt medegedeeld dat^UfMAAT, Johannes Q.H. 3-11-193!*
de Tergadering zat bijwonen. Ondanks de&e wetenschap Tan de betrokken journalist
heeft dit geen consequenties, zowel voor de komst Tan anti-fascisten als TOOT
publikaties.
f Aanwezig z$n ongeveer *K> personen, onder wie:

JANMAAT;

_ Opgemerk̂ wordt dat JANMAAT in geeelschap is van een lijfwacht

Onder leiding van wordt de Tergadering te 20.15 uur geopend.
Na een korte speech Tan JANMAAT worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld
om Tragen te stellen, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.

ciet echter geen kans het geheel in behoorlijke banen te
leiden en het gevolg is dan ook een babylonisehe spraakverwarring. Het meren-
deel Tan de aanwezigen uit zich verder in bewoordingen die de "normale" burger
doet schrikken.

Met name het optreden Tan anti-fascisten bty Tergaderingen Tan de
Centrumpartij is men meer dan "zat" en uitspraken als "er op inhakken", "een
kopje kleiner maken" en zelfs "de hersens inslaan" zQn niet Tan de lucht.

Tot opluchting Tan de gezagsgetrouwe aanwezigen wordt de Tergadering
te 22.30 uur gesloten*

a» A 03
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Betreft: vergadering hoofd"bestuur Centrumpartió 50-9-1982.

Op 30-9-1982 werd een vergadering gehouden door het hoofdbestuur
van de Centrumpartij. Deze verga^ erinp; vond plaats te Muiderberg
in hotel RECHTHUYS, Googweg 1.
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Aan de Leden van het Hoofdbestuur.
Aan de spediale genodigden

22 september 1982

Dames en Heren,

Het Is meer dan gewenst een vergadering voor het H.B. uit te
schrijven om de ontwikkelingen na de afgelopen verkiezingen te
bespreken en besluiten inzake de landelijke politieke en partij-
politieke aangelegenheden te gaan nemen. Het D.B. wil U er hier
op wijzen dat deze uitnodigingen een strikt persoonlijk karakter
dragen en de vergaderingen van het H.B. een besloten karakter
dragen. U kunt geen kennissen of belangstellenden op eigen
initiatief meenemen. De vergadering zal worden gehouden op
donderdag 30"së'p'temïïer as.in Hotel Rechthuis, Googweg 1 te
touiderbêrg.T De vergadering zal om 19.30 uur worden geopend

A G E N D A .
1. Opening door de Partijvoorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Korte terugblik op de afgelopen verkiezingen
4. Financiële aangelegenheden.
5. Secretariaat
6.. Ondersteuning T.K.-fractie.

P A U Z E
7. Partijuitbouw. Oprichten van Kringbesturen en

afdelingsbesturen.
8. Jeugdorganisatië en afvaardiging in H.B.
9. Openbare vergaderingen.
10. Folderen
11. Rondvraag
12. Sluiting.

De secretaris wijst U er ten overvloede op dat de vergadering
precies op tijd zal worden geopend. De secretaris wenst U een
goede vergadering toe

met vriendelijke groet

Irs M. GieSen
secretaris.
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II. ANTI-DEIIOCRATISCHE STROMINGEN

Rechts-extremisne

III.

IV.



RECHTS-EXTREMISME

De Centrum Partij is er op 8 september jl. in geslaagd een Kamer-
aetel te behalen. Intussen is de Haagse politicoloog en docent
maatschappijleer JANMAAT op donderdag 16 september als lid van
de Tüeede Kamer beëdigd.
Beeft daarmede het rechtsextremisme zijn intrede in de volksver-
tegenwoordiging gedaan?

Vergeleken «et de resultaten van voorgaande verkiezingen heeft de

CP een stevige groei doorgemaakt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van

1981 verkreeg de CP 12.189 stemmen , één jaar later, bij de Gemeente-

raadsverkiezingen, behaalde zij in de vier grote steden ongeveer eenzelfde

aantal. De jongste verkiezingen gaven méér dan een vervijfvoudiging in

stemmental te zien, nl. 68.363, waaraan Rotterdam met ruim 12.000 stemmers

een zeer opvallend aandeel leverde.

Tijdens de verkiezingscampagne richtte de CP zich sterk op wat in

de wandeling "de gewone man" wordt genoemd en besteedde zij vooral aan-

dacht aan de feitelijke aanwezigheid van etnische minderheden in ons land.

Aangezien de meeste van de 10 CP-verkiezingsslogans in een of andere vorm

ook bij andere politieke partijen zijn terug te vinden, ligt de conclusie

voor de hand, dat met name de minderbedenproblematiek de kiezers aange-

sproken heeft.

Dit gold overigens na de CP het sterkst voor de Nederlandse Volks

Unie, die mede daardoor in 1977 nog 33.000 stemmen in de wacht wist te

slepen. Het feit dat men die thans grotendeels verspeelde, lijkt grond

te geven aan de veronderstelling dat de in het geding zijnde kiezers

ditmaals naar de CP zijn overgelopen.

Op zich zelf gezien is het aansnijden van de vreemdelingenproble-

matiek in een verkiezingscampagne relevant: immers kwam uit een door

Buro Lagendijk in 1981 hier te lande ingesteld onderzoek naar voren,

dat 36% der ondervraagden de aanwezigheid van etnische minderheden in

een of ander opzicht als een probleem zag (vide ons kwartaaloverzicht

1/1981). De wijze evenwel, waarop de CP deze problematiek aan de orde

stelt, is in zijn gesimplificeerde en ongenuanceerde vorm uiteraard

misleidend.

•) De CP werd toen geweerd In de kieskringen Haarlem, Leiden, Dordrecht
en Rotterdam.



Evenals bij vorige verkiezingen bleek ook thans weer, dat de CP

vooral in oude stadswijken haar grootste aanhang vindt. Uitschieters

waren dit keer de Rotterdamse wijken Spangen/Wittedorp (8.2%), Oude

Noorden (6.5%) «n Nieuwe Vesten (7.2%). In Amsterdam en Den Haag behaalde

de partij in dergelijke wijken meer dan 8% van de uitgebrachte stemmen.

Een nadere beschouwing van de geografische spreiding van CP-kiezers

leert, dat ruim 70% daarvan afkomstig is uit de provincies Noord- en Zuid-

Hol l and, waar circa 38% van alle opgekomen kiezers woont (zie illustratie).

«n
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Verder brachten onderzoekspeilingen aan bet licht, dat 48% van de

CP-kiezers jonger is dan 35 jaar. Alléén D*66, PPR, PSP en CPN haalden

een iets hoger percentage jonge kiezers. Met name dit gegeven lijkt een

nadere studie waard: wat beweegt immers bijna 33.000 jongere kiezers om

op de CP te stemmen?

In hoeverre mag aan de winst van de CP nu de conclusie worden ver-
bonden dat er in ons land sprake is van een (sterk) oplevend rechts-
extremisme? Of, zoals tegenstanders het optreden van deze partij
bestempelen, van fascisme en racisme?



Vooropgesteld zij, dat de CP - •!• men baar partijprogram beziet -

niet zonder neer anti-democratisch in de zin van rechtsextremistisch is

te noemen

ook in ons kwartaaloverzicht 2/1982 nader is uiteengezet

. Wel kenmerkt zij zich in de praktijk als tweeslachtig, zoals
n)

In de opricbtingsverklaring vermeldde de CP destijds zelf niet de

belangen van links of recbts centraal te willen stellen, maar van de ge-

hele Nederlandse bevolking, daarbij vragen aan de orde stellend die voor

andere partijen kennelijk taboe zijn. In deze opzet lijkt zij aardig te

slagen, gelet op het verrassende feit, dat een aanzienlijk deel van de

huidige CP-kiezers (46%J)bij eerdere verkiezingen op linkse partijen

bleek te hebben gestemd (zie illustratie). Ms*onwt«kistCP

Zelfs net enige goede wil valt niet aan te nemen, dat deze CP-kiezers-

component qua politieke opvatting bewust een draai van 180 graden zou

hebben gemaakt. Eerder lijkt het op grond van het vorenstaande aannemelijk

te veronderstellen, dat het.element minderhedenproblematiek een geïso-

leerde rol beeft gespeeld bij het kiezersgedrag, met name daar, waar deze

problematiek de Nederlandse samenleving het dichtst raakt, t.w. in de

volkswijken van de grote steden. Onderzoek naar aldaar levende gevoelens

en het wegnemen van eventuele knelpunten, zou dan ook een middel kunnen

blijken te zijn om de CP en racistische tendenzen daarin de wind uit de

zeilen te nemen.

> Bij het vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 26 februari 1981
werd vastgesteld, dat het partijprogramma en de doelstellingen van
de CP op zichzelf zeker geen steun bieden aan de veronderstelling
dat de partij fascistische of racistische ideeën koestert. De
kwalificaties fascisme en racisme werden daarbij gebruikt inde zeer
negatieve betekenis» welke daaraan wordt gehecht sedert de opkomst
van met name het nationaal socialisme in de jaren dertig en in de
Tweede Wereldoorlog.

i) De CP werd bij het vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 26 mei
1982 verboden voortaan nog bepaalde onjuiste mededelingen te doen
over minderheidsgroepen; dit n.a.v. begin dit jaar verspreide ver-
kiezingspamfletten.



Concluderend kan worden gesteld dat de hiervoor opgeworpen vraag

naar oplevend rechtsextremisme voor wat betreft het onderdeel racisme

- of beter: extreem nationalisme en op eigen belang gestoelde vreende-

lingenafweer - bevestigend lijkt te moeten worden beantwoord. De vaak

gehoorde conclusie, dat de CP-winst een uiting zou zijn van in de

Nederlandse samenleving herlevend fascisme, lijkt evenwel moeilijker

te onderbouwen.
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De Tweede-Kamerfractie van de CENTRUM PARTU *
zoekt voor onmkJdenjke indiensttreding.

een secretaresse/typiste
Vereisten: Secretaresse opleiding Schoever*. ol

gelijkwaardig Instituut, vooroplekjlnfl
Itetet VWO, dan wel HAVO

Salariëring overeenkomstig capaciteit

SoWcitatkw te richten aan het Secretariaat Cem&m
Partij, postbus 670.2501 CR Den Haag
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JONGEREN VAN NEDERLAND

1642724
11 Maart 1980 is de Centrumpartij opgericht door een aantal verontruste Nederlanders,
die steeds duidelijker begonnen in te zien dat een aantal zaken in ons land volledig
verkeerd liepen. In het partijprogramma wijst de Centrumpartij op het falende
regeringsbeleid, waarvan vooral de NEDERLANDSE JONGEREN de dupe worden.
De Centrumpartij is, in tegenstelling tot de gevestigde grote partijen, niet bang om
zonder omwegen de vinger op de zere plekken in onze samenleving te leggen: enorme
toename van de drugshandel, vandalisme en misdaad; verloedering en uitbuiting van
onze natuur; grote woningnood, nota bene zevenendertig jaar na de oorlog; de schrik-
barende toename van de werkloosheid, nog vergroot door de enorme instroom van
vreemdelingen. Dit zijn allemaal problemen waarvoor de Centrumpartij de ogen niet
sluit en waarvoor ook de Nederlandse jongeren hun ogen niet kunnen en mogen sluiten.
Jullie zullen ook moeten leven in het Nederland van het jaar 2000en aan jullie is
de keus of wij er een land van laten maken dat geteisterd wordt door criminaliteit,
een land waar weiden hebben plaatsgemaakt voor asfalt en beton, een land waar de
Nederlandse cultuur, in 2000 jaar gevormd, in twintig jaar te grabbel wordt gegooid.
Zeg niet het zal mijn tijd wel duren, want nu al zijn vele tienduizenden jongeren
werkloos en als de regen'ngsplannen doorgaan zal er van de uitkeringen weinig meer
over blijven. Je kunt niet weglopen voor de politiek, want die beslist misschien
wel ZONDER jou, maar in ieder geval OVER jou.
Steeds meer jongeren gaan dat inzien en steeds meer jongeren sluiten zich daarom aan
bij de Centrumpartij, een partij die onomwonden zegt, wat miljoenen Nederlanders
voelen en denken, een partij die ondanks rood-fascistisch geweld, hetzes en scheld-
partijen haar lijnrechte koers blijft vervolgen.
Omdat inmiddels een groot deel van de leden van de Centrumpartij bestaat uit jonge
Nederlanders beneden de vijfentwintig jaar, heeft men in het voorjaar van 1982 be-
sloten over te gaan tot de oprichting van een aparte jongerenafdeling, die onze
jongeren een (politieke) thuishaven moet bieden. Niet van dat slome oudbakken gedoe
zoals bij andere politieke partijen, maar een strijdbare jongerengroep die moet be-
staan uit de beste mensen van ons volk, die net als de moederpartij niet om de grote
problemen van onze tijd heenlopen, maar deze zonder uitvluchten en draaierijen aan
de kaak stelt.
Vind jij ook dat er in Nederland een frisse wind moet gaan waaien, dat er een keihard
halt moet worden toegeroepen aan het RODE FASCISME, dat politieke inzet (zoals folder-
akties, kaderweekenden, propagandatochten, het aanbieden van petities) verbonden moeten
kunnen worden met vriendschappelijke gemeenschapsaktiviteiten zoals kennismakings-
weekenden, sport-en-spel kampen en gezelligheidsavonden, én ben je tussen de 16 en
25 jaar, sluit je dan aan bij de JONGE CENTRUM DEMOCRATEN (de JCD). postbus 670,
2501 CR Den Haag, telefoon 070-46 33 22 en bouw mee aan een jong, gezond nationaal-
bewust en leefbaar NEDERLAND.



De Centrumpartij is op de radio op zaterdag 30 oktober, 13 november, 27 november
en zo verder elke veertien dagen op Hilversum II om 18.20 uur. Op de TV op
17 november op Nederland I om 19.50 uur.
In deze uitzendingen zal ook tijd ingeruimd worden voor het JCD.

Je kunt informatie aanvragen door ƒ 5,- te storten op postgiro 43 48 100 van de
Centrumpartij te Den Haag (vermelding JCD).

EENDRACHTIG STRIJDEN WIJ DOOR VOOR EEN LEEFBAAR NEDERLAND
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: Vergadering Centrumpartij afdeling Rotterdam.

Op donderdag 18 november 1982 werd door de Centrumpartij afd.
Rottterdam een vergadering gehouden.
Daarbij waren o.a. aanwezig:

En verder een aantal skinheads en enkele nieuwe jeugdleden.
I.v.m. de snelle groei van de jeugdorganisatie te Rotterdam
werd er vast vooruitgelopen op de oprichting van de Landelijke
Jongeren Beweging van de Centrumpartij. Voor de jeugdorgani-
satie afdeling Rotterdam wordt er dan ook een voorlopig be-
stuur gékozente weten: * als voorzitter,

als secretariŝ - , als afd, coördinator en
' de skinheads en als lid.
Door JANMAAT werd een speech gehouden waarin vooral naar voren

-""kwam dat er door de jeugdorganisatie gewerkt moet worden vol-
gens de regels van de CP en dat iedere dwaling bestraft zal
gaan worden. De jongerenbeweging mag niet buiten de partij om
gaan werken.

EINDE.

aoc
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ACD 1646805
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Afechr.:

Betreft: Centrum Partij en de Bijlaeraeer.

)p 23 noTeaber 1982 werd in de Bijlmer een forumarond gehouden, georgani-
seerd door het V5-««icoaité waarbij als gaat - spreker o.a. aanwezig
was Prof. dr. (VU)
De forumarond werd rerstoord door enkele figuren die stenen door de
ruiten gooiden.
Onder de aanwezigen was een aantal Centrua-partij-aanhangers.
Voor BGtïY was er reden om op 2k norenber 1902 in de VPBO-actualiteiten-
rnbriek aandacht te besteden aan een en ander.
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entrnirnpartij
POSTBUS 79
IOOO AB AMSTERDAM
TEU 020-850584
POSTGlRO 44 24 916
CENTRUMBANK 93.68.02.693 Aan f.e Leden , Donateurs en Sympathi-

santen van de Kring Utrecht

Uwref onzerer. SU/LDS 23 V, 82 •Utrecht, 23-11-32

Dames en Heren, Jongelui,

\JL '
Op woensdagavond, 8 december 1982 houdt de Kring Utrecht een
bijeenkomst. Deze begint om 20.00 uur precies en zal worden
gehouden in. de Werf kelder onder Oudegracht 255 ta Utrecht.
Voor de adresaanduiding zie plattegrond op de achterzijde.

De agenda ziet er alsvolgt uit;

Opening/Welkomstwoord door de Kringvoorzitter;
Mededelingen;
Activiteiten van de Kring Utrecht;
Politieke rede van de voorzitter van onze partij: Drs.
H. Janmaat!
Gelegenheid tot discussie;
Rondvraag;

7. Sluiting;
Gezellig saaienzijn. "Er kan gedanst worden"

Wij wensen U een prettige bijeenkomst toe, waarbij alle op- en
aanmerkingen, voorstellen en aanbiedingen van financiële of
daadwerkelijke aard van harte we-lkom zijn!

Kring Utrecht

1
2
3

5
6


