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Betreft: Bijeenkomst Centrum Partfl op 25-06-82 te Amsterdam.

Vernomen werd, dat de vergadering van de Centra» Party op 25-06-82
in eerste instantie in Utrecht zou worden gehouden. Toen de leden van
de Centra* Partij echter b$ de vergaderplaats t.w. de Jaarbeurshallen,
aankwamen, werden ze opgewacht door een groep van ongeveer 100 perao-

t

n en J

Enkele CP-leden gingen poolshoogte nemen of er in de Jaarbeurshallen
reeds andere CP-leden aanwezig waren. Dit Mondde echter uit in een

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

blazen.
Na onderling overleg werd besloten de vergadering te verplaatsen naar

Amsterdam t.h.V
Op de vergadering waren vervolgens een veertigtal personen aanwezig.

Belangrijk punt van bespreking was het vaststellen van de eerste 5 plaatsen
op de verkiezingslflet voor de Tweede Kajier. De personen voor deze plaat-

sen dienden gekozen te worden, terwijl de overigen al «in of «eer be-

kend waren. Als eerste 5 werden ter plaatse gekozen i

1 J.Q.B. JANMAAT, 02-11-31*.

2, H.T. KOHST, 05-12-̂ 9-
3 'M.T. QIES8M, 27-09-M.

k. onbekend.

5, "W.J. BOTIJM. 27-10-17.
I.v.m. de verkiezingalijst kwam vervolgens aan de ordet
S&n of andere slager had er ƒ 80.000,— voor over om op een verkies-

bare plaats te konen. Hierover volgde een serieuze discussie tot tCn
van de aanwezigen opmerkte dat het toch wel vreemd was waar de party

op dat moment nee bezig was. Straks kwam er een CPN-er die een hoop
geld mee zou brengen. Op die manier verkoopt de party zijn principes.

Het geval "slager1' is hierop afgeketst.

aiESSHf bracht een soortgelijk geval naar voren, maar hier betrof het
een geestelijke, (deze geestelijke was niet aanwezig) Dit werd in be-
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1} Zo nodig andere rubricering oengeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1 Bij ^fKWffi^f. rapport nr.

raad gehouden.

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

verkiezingen nee cal doen.
Tijdene de vergadering werd gesproken over een lek binnen de party,

aangezien onder codenaam georganiseerde vergaderingen van de party
altijd btf de tegenstandera bekend blijken te zijn. In dit verband valt

de al eerder genoemde naam vad

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 ctfn bescha-
digd, terwjjl door de tegenstanders foto's gemaakt ctfn 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 JAMMAAT i»

, die als jurist pro deo voor de party werkt, het «et deze

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

de C.P. in de toekomst harder cal opstellen, (cich)

Ook de pamfletten zullen in hardere bewoordingen worden gesteld.
De officiële vergadering wordt te omstreeks 2̂ .00 uur besloten.
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1686333
datum 8 AU6. 1983
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Afschr.: BO:

Betreft:

LEDENVERGADERING TE BEST

Op 23 juni 1983 's avonds vond in café 't Zand te Beat een leden-
vergadering van de kieskring Oost-Brabant(in ieder geval de plaataei
Eindhoven en Tilburg bevattend)van de Centrumpartij plaats.
Onder de aanwezigen werden herkend:
WIJER,de Hendrik. W, 26-08-1945
*KONST,Nicolaas.T,05-12-1949

VREESWIJK.W.T.E,10-04-1950
JANMAAT,Johannes. 'C.H,03-11-1934
VIERLING,Alfred

l)p deze vergadering werd bekend gemaakt dat de voorzitter
was afgetreden.Het hoe en waarom werd niet bekend ge-

maakt.De aanwezigen,ongeveer 50 man,werden medegedeeld dat tot
nieuwe voorzitter was benoemd: \e openingstoespraak werd gehouden door de hierboven genoemde
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1) Zo nodig ander» rabrioanng aangavan.

VERVOLGBLAD Nr. Bij ootrat"e-/lnf. rapport nr.

KONST,Nicolaas.T,05-12-1949 hield een toespraak over "Recht-
spraak ".Tevens gaf hij een uiteenzetting omtrent zijn positie
op het te Nijmegen.

hield een toespraak over het onderwerp:

Communisme en het gezin.
JAMlAAT,Johannes.C.H,03-11-1934 'hield een toespraak over:
Minderheden en Drugs.

VREESWIJK.W.T.E,10-04-1950 deelde de aanwezigen mede dat men
voornemens was een"gemeenteraadscursus" te starten.Hij adviseerde
de aanwezigen deze cursus te gaan volgen.Indien zij de cursus
met goed gevolg zouden doorlopen konden zij in de toekoust voor
de Centrumpartij politiek actief worden.

Het ledenbestand van de afdeling Eindhoven bedraagt ongeveer 74
personen.Binnenkort zal er een folder.inspelend op actuele ge-
beurtenissen in Eindhoven,worden uitgebracht.Deze folder zal dan
in Eindhoven en omstreken verspreid worden.

De aanwezigen werden uitgenodigd de vergadering van de kring
Noord-Gelderland op 4 juli 1983 te bezoeken.
Aan het eind van deze vergadering werd het Wilhelmus gezongen.'
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RECHTS-EXTREMISME
S3 = S = = EC:SBSEBBSaat

De Jonge Geuzen

De jongerenorganisatie van de Centrumpartij, de Jonge Geuzen»

mag zich verheugen in een levendige externe belangstelling.

Het studentenblad van de Vrije Universiteit te Amsterdam "Ad Valvas",

bracht begin dit jaar de JG in het nieuws door aan de hand van

een vergaderverslag de rol van hun wetenschappelijk medewerker

aan de kaak te stellen.

Daarnaast sprak een Tweede Kamerlid zijn ernstige bezorgdheid

uit over de "gevechtstraining" die de Jonge Geuzen zouden onder-

gaan.

En tenslotte deelde het uitgetreden CP-gemeenteraadslid FRESCO

zijn kennis met betrekking tot de Geuzen met het Amsterdams

Fascisten Opsporings Komitee (FOK).

Redenen om nader in te gaan op deze nieuwe loot aan de CP-stam.



1. Geschiedenis

In maart 1982 hadden KONST (voorzitter CP) en De WYER (DB-lid)

het plan opgevat de "Afdeling Jongeren Centrumpartij" op te

richten*

Deze lettercombinatie AJC werd doelbewust gekozen vanwege een

in het verleden bestaande socialistische Jongerenorganisatie

met dezelfde afkorting.

Het plan voorzag in de oprichting van een jongerenorganisatie

(het AJC) met daarnaast een zaal- en ordedienst.

In het dagelijks functioneren echter zou de organisatie al de

drie onderdelen in zich verenigen met als primaire doelstelling

om tijdens openbare bijeenkomsten der partij te fungeren als

ordedienst,

Uit publicitaire overwegingen zouden de leden van de ordedienst

geen uniforme kleding en (slag)wapens mogen dragen, doch ten-

einde hun taak naar behoren te kunnen verrichten dienden de

leden zich op individuele basis aan te melden als lid van een

particuliere sportschool. Ter bevordering van het groepsproces

zouden vijfmaal per jaar gezamenlijke trainingen plaats vinden,

waarvan één te Kranenburg (BRD), de woonstede van partijvoorzitter

KONST,

Met de oprichting van een jongerenorganisatie hoopte de Centrum-

partij een overloop van meer extreme jongeren naar bijvoorbeeld

VOORPOST (Vlaamse nationalistische organisatie) te verhinderen*

De partij trachtte deze jongeren door hen te organiseren aan zich

te binden en te gebruiken, terwijl het tevens de mogelijkheid bood

controle uit te oefenen op extreme elementenxèn/uitingen daarvan

te kanaliseren.

De plannen tot de oprichting van de Afdeling Jongeren Centrumpartij

zijn echter het stadium van theoretische voorbereiding nimmer ont-

groeid.

De oorzaak hiervan was, naast organisatorische problemen gelegen

in het feit, dat de propaganda werkzaamheden ten behoeve van de

Tweede Kamerverkiezingen (september 1982) absolute prioriteit

genoten, terwijl ook na de verkiezing van JANMAAT als lid der
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Staten-Generaal alle effort van CP-bestuursleden werd gestoken

in de organisatorische opbouw van het partij-apparaat*

De in september 1982 tot stand gekomen politieke doorbraak van

de Centrumpartij vormde tevens de aanzet tot een heroverweging

ten aanzien van de doelstelling van de jongerenorganisatie.

Binnen een democratische partij, die met alle mogelijke middelen

een respectabel image poogdaar̂ op te bouwen, paste niet de idee

van een knockploeg als jongerenorganisatie, 20 werd geredeneerd.

Het waren de jongeren zelf, die hier in september 1982 op in-

haakten door met voorstellen te komen teneinde de politieke

jongerenorganisatie de "Jonge Centrum Democraten11 op te richten.

Hun gedachten gingen daarbij uit naar een zekfstandig rechtspersoon

wat de mogelijkheid open hield eventuele subsidiegelden in de

wacht te slepen.

Het zou echter tot 3 juni 1983 duren alvorens de oprichting van

een CP-jongerenorganisatie "de Jonge Geuzen" een feit werd.



2. D» Jonge Geuzen

De behoefte aan een jongerenorganisatie werd binnen de Centrum-

partij zowel door het partijbestuur als de jongeren zelf duidelijk

gevoeld.

Als redenen werden aangevoerd dat een groot deel Ct8#) der
^Sl~"H,to.f ?

CP-4teamen jonger is dan 31* j aar i alsmede de specifieke pro-

> blemen waarmee jongeren in aanraking komen (onderwijs, dienst-

plicht, jeugdwerkeloosheid), de mogelijkheid tot vorming van

toekomstig partijkader en tenslotte werd het vanuit organisatorisch

oogpunt toegejuicht in een zo vroeg mogelijk stadium een jongeren-

organisatie op te richten, want "de jongeren sullen voor een groot

deel het gezicht van de Centrumpartij gaan bepalen".

De naam van de vereniging herinnert doelbewust aan de Tachtigjarige

Oorlog, want zo schrijft de redactie van het verenigingsblad

"De Jonge Geus": "De Geuzen zijn vrijheidsstrijders; zij namen

(toen) het voortouw in het verzet tegen een despotisch en anti-

Nederlands regime. Maar net als de Geuzen staan wij op de bres

voor de Nederlandse belangen en voor de Nederlandse cultuur, haar

levenswijze en haar eigen identiteit".

In deze uitspraak valt duidelijk de ideologt» van de Centrum-

partij te herkennen, hetgeen de vereniging ook voor ogen staat

getuige de in het blad opgenomen uitspraak "niet te vervreemden

van de moederpartij".



2.2. Statutaire organisatie

De vereniging "Jonge Geuzen" heeft zich ten doel gesteld de

Jongeren in kennis te brengen met en te doordringen van de ver-

antwoordelijkheden, welke het Nederlanderschap hen oplegt, hen

daarbij in het bijzonder voorlichtend omtrent de centrum-democra-

tische beginselen: rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en ge-

meenschapszin.

Deze doelstelling wordt door de vereniging geplaatst"in het

bredere kader van vorming buiten schoolverband en sociaal-culturele

jeugdzorg, welke bijdragen tot de verlevendiging en verheffing van

het nationaal bewustzijnu.

De middelen die de vereniging wil gebruiken om aan haar doelstelling

te beantwoorden zijn onder andere het houden van bijeenkomsten, het

uitgeven van voorlichtingsmateriaal, het instellen van studie-

en adviescommissies en het actief gestalte geven aan een nationale

feestcultuur, waaronder wordt verstaan samenzang, lekespelen en

ve ndel zwaai e n •

De ballotagecommissie van de Jonge Geuzen beslist in eerste in-

stantie over de toelating van potentiële leden. Als voorwaarden

voor toelating worden genoemd een leeftijdsgrens, die ligt tussen

de 14 en 33 jaar en het lidmaatschap van de Centrumpartij, terwijl

als bijzondere voorwaarde wordt gesteld, dat aspirant-leden geen

lid mogen zijn van een andere politieke partij dan de Centrumpartij.



De interne gang van zaken is als volgt.

De leden der vereniging zijn gerechtigd een aantal afdelings-

afgevaardigden te benoemen, welke hun stemrecht zonder last

der afdeling op de jaarlijkse te houden Algemene Vergadering

kunnen uitoefenen* Alle overige leden hebben wel toegang tot

deze Vergadering en mogen daar ook het woord voeren, doch zij

bezitten geen stemrecht.

De Algemene Vergadering kan een voordracht voor het Hoofdbestuur

samenstellen, die naast eenzelfde of andersluidende voordracht

van het Dagelijks Bestuur der Centrumpartij in stemming wordt

gebracht, waarna de Algemene Vergadering de Hoofdbestuursleden

benoemd. De Algemene Vergadering kan de Verenigingsraad, die

bij nader te stellen regels in het nog niet verschenen Huishoudelijk

Reglement wordt gevormd, machtigen namens de Jonge Geuzen politieke

uitspraken te doen.

De Verenigingsraad fungeert tevens als adviesorgaan op politiek

en organisatorisch gebied ten behoeve van het Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur tenslotte bestuurt de Vereniging, aldus de

statuten.
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2.3- De invloed van de Centrumpartij

De CentrumpartiJ kan op de volgende manieren haar invloed

ten aanzien van de Jonge Geuzen doen gelden:

- verplicht lidmaatschap der CP;

Indien een Jonge Beus zich in de ogen van de partij onwelge-

vallig gedraagt, kan het bestuur van de partij middels de partij»

statuten de Jonge Geus het partijlidmaatschap ontnemen, waardoor

de Geus tevens niet meer voldoet aan de criteria gesteld in

statuten van de vereniging, zodat de vereniging het lidmaatschap

dient op te zeggen.

- toestemming penningmeester der CP

is benodigd indien de vereniging overgaat tot het verkopen of

bewaren van registergoederen.

- het verenigingsblad "De Jonge Geus" wordt door het opleidings-

en vormingsinstituut der Centrumpartij de Dr SCHUMACHERstichting

uitgegeven; derhalve ligt de eindverantwoordelijkheid bij de

Centrumpartij en niet bij de vereniging.

- het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij stelt een voordracht

ter vervulling van de hoofdbestuurlijke functies der vereniging

samen; hierdoor oefent de partij een directe invloed op de

bestuurssamenstelling van de vereniging uit.

- de Verenigingsraad kan na machtiging van het Dagelijks Bestuur

der CP politieke uitspraken namens de vereniging doen, welke

dan geacht worden de kracht te hebben van een besluit van de

Algemene Vergadering; in feite is in deze constructie het DB

der CP de Algemene Vergadering der vereniging.

- de vereniging"de Jonge Geuzen" wordt in en buiten recht vertegen-

woordigd door drie door het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij

aangewezen Hoofdbestuursleden.

- tevens wordt in het verenigingsstatuut bepaalt, dat het DB der

CP een naar willekeur van dit bestuur samengesteld college

kan vormen, die de vereniging eveneens kan vertegenwoordigen;

met andere woorden;de Centrumpartij kan geheel zonder inmenging van

de vereniging het beleid van de vereniging bepalen.
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2. V, Da Jong» Geuzen

In eerste opzet was de "Jonge Geuzen" voorbestemd zich tot een

elite-club te ontwikkelen, waarbinnen de leden door de partij-

bonzen worden opgeleid, teneinde in de toekomst naar behoeven

hoge partijfuncties te kunnen vervullen.

Dit idee is sinds kort losgelaten* De partijleiding zag gaarne

het aantal van 25 Jonge Geuzen uitgebreid, zodat een bredere

basis aan de jongerenorganisatie ten grondslag zal liggen.

Een groter aantal jongeren namelijk betekent tevens een groter

potentieel aan toekomstig partijkader en daar heeft de partij een

groot tekort aan,getuige de Afwezigheid van de CP?bij een vier-

tal deelgemeenteraadsverkiezingen te Rotterdam.

De ballotagecommissie van de vereniging, die bestaat uit

vice-partijvoorzitter KONST, Dagelijks Bestuurslid De WÏER,

hoofd wetenschappelijk bureau BHUÏH en partij-adviseur t

waarbij laatstgenoemde de grootste stem in het kapittel heeft,

legt naast de statutair vastgelegde criteria aan potentiële

Jonge Geuzen de volgende selectie-eisen op:

representatieve verschijning, leidinggevende capaciteiten en

overtuigd lid van de Centrumpartij.
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2.5» De Qeuzenweekenden
^

Naast de oprichtings» en kennismakingsvergadering van 3 Juni 1983

zijn tot nu toe twee weekenden gehouden, namelijk begin september'83

en eind januari 1984. De weekenden staan in het kader van de

scholing op politiek terrein. Als doeent«treden op:

KONST (staatsinrichting), VTERLINQ (juridische zaken),

(ideologie/organisatie), (sport), De wTER

(vaderlandse geschiedenis), BBUYN (vakbeweging) en JANMAAT (opeet

politieke partijen)*

Bij de politieke vorming tracht men de Geuzen bewust te maken van

verantwoordelijkheden, die het Nederlanderschap hen oplegt, wat

tot uiting komt in de waardering voor de Nederlandse cultuur en

)geschiedenis. Met andere woorden het accent wordt gelegd op het

volksnationalistisch denken* Het nationalisme wordt aan de hand

van het thema buitenlanders benadrukt. Buitenlanders hebben de

leiding nodig, die wordt uitgeoefend door het blanke ras in casu

de echte Nederlander.

Tevens wordt aandacht besteed aan de spreekvaardigheid der Jonge

Geuzen en wordt men aangezet tot zelfstudie en het vervullen van

allerlei functies binnen het partijgebeuren.

Het sportgebeuren neemt hierbij een ondergeschikte plaats in,

waarbij moet worden opgemerkt dat van een gevechtsopleiding e.q»

para-militaire training thans geen sprake is*

3* Ter afsluiting kan worden gesteld, dat de "Jonge Geuzen" zowel

op organisatorisch als ideologisch terrein worden gemanipuleerd

en geïndoctrineerd door de Centrumpartij.

De tot uiting gebrachte bezorgdheid dient zich dan óók niet te

richten op de vermeende lichamelijke opvoeding alawel op de

geestelijke milieuverontreiniging, die zich binnen de vereniging

.voltrekt.



1) Zo nodig andara rufartoarlng Mngavan.

Dlstr.: Bijlagen):

Afschr.:

Betreft: Centrum Partij bezocht forumavond 4-5 mei-comité

Het 4-5 mei-comité Bijlmermeer heeft op 23 november 1982 een forum-
avond gehouden in De Nieuwe Stad te Amsterdam.
Centrale vraag op deze forumavond was: "Vat moeten we doen om de
Bijlmer leefbaar te houden.'?"
Als gasten waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd Prof. dr.

, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Vrije universiteit en
de aan de Gemeentelijke universiteit verbonden politicoloog

Opm. : heeft in het recente verleden meermalen via
publicaties het opkomend fascisme in Nederland gesignaleerd.
In Ad Valvas het V.ïï.-orgaan stelde hij bijvoorbeeld de
activiteiten van c.s. aan de kaak.

Voor opnamen voor de actualiteiten-rubriek BQTV had de VPfiO een film-
ploeg gestuurd.

Opm. , Op woendag 24 november 1902 uitgezonden. Kortheidshalve
wordt daarom geen volledig verslag gegeven, maar verwezen
naar bijvoorbeeld de video-opname van de Rijksvoorlichtings-
dienst.

en hielden elk een goed onderbouwde inleiding„van
ongeveer tien minuten, die de nodige gespreksstof opleverde.
De sfeer in de zaal jjas tamelijk gespannen door de aanwezigheid van de
CP-fractiemedewerker pIERLIHG met een 'lijfwacht van twee grove
gorilla*s'.

, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met een eigen
politieke partij had willen beginnen, was aanwezig met een dertigtal
aanhangers.
Hij wekte de indruk 'hardstikke stoned te zij»1.
Zijn groepje gedroeg zich nogal luidruchtig.
Een van de uitspraken die uit de mond van werd opgetekend «as:
'Er is geen Hollandse hond die ons naar Suriname kan terugsturen. Wij
blijven hier!l'

De discussieleider (de voorzitter van het 4-5 mei-comité) wist voor de
pauze de zaak goed in de hand te houden, maar vooral door het optreden
van enkele met de CP sympathiserendê  Surinamere kwam er meer druk
op de ketel.
Toen VIERLINQ om ongeveer half elf de zaal verliet, omdat hij met zijn
argumenten te weinig voet aan de grond kreeg was de spanning niet meer
te houden.
Er werd van buiten een klinker door een raam gegooid; kort daarop werdei
nog meer ruiten vernietigd waarna de vechtpartijen losbraken.
Door politie-ingrijpen kon de rust weerkeren.
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1) Zo nodig andere rubricering ungwm.

VERVOLGBLAD Nr. >| aj<fflne»dt*

Opval»!end was dat de in de Bijlmer bekendstaande^ , die zich
als freelance-medewerker van Radio STAD presenteert, zich op de lijn
van de Centrum Partij stelde.

Vernomen werd nog dat
met het door de ruiten

naar alle waarschijnlijkheid begonnen is
slingeren van bakstenen .

De voorpubliciteit voor deze forumavond bestond uit enkele
redactionele stukjes in de Nieuwe Bijlmer en uitnodigingen naar diverse
verenigingen en politieke partijen.
De Centrum Partij heeft geen uitnodiging gehad.
In de uitnodiging wordt het verzoek gedaan om waar mogelijk de achter-
ban van deze avond op de hoogte te stellen.
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12.

niet rechts niet links

POSTBUS 70
1000 AB AMSTERDAM
TEL O2O-B5O584
POSTGIRO «4 24 916
CENTRUMBANK 83.6B.O2 683

Aan de Leden en Genodigden

C
Uw rer. Onzeref. üa/FR 300182-22 Amsterdam. 30 januari 1982

Beste Leden en Genodigden,

O,

C

o

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de afdelingsvergadering van
de Kieskring Amsterdam.

datum : vrijdagavond 5 februari vanaf 20.00 uur precies;
plaats : De Brakke Grond (Vlaams Cultureel Centrum^

Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam Centrum;
kode.^ : wij komen bijeen op uitnodiging van bet Landelijk Akademisch Contact (LAC).
karakter: de vergadering is besloten.

De agenda voor deze avond luidt alsvolgd:

1. Opening

2. Mededelingen .

3. 'De betekenis van de aanstaande gemeenteraadsverkiezing voor
de verdere uitbouw van de Centrumpartij' toespraak door de
Partijvoorzitter drs Hans Janmaat.

Gemeenteraadsverkiezingen: a. de kandidatenlijst
b. de handtekeningenlijst x

c. folders en strijdpunten
d. de verspreiding van folders over de wijken

5. Het'partijapparaat (landelijk en .plaatselijk)
• - t

6. " **""" Rondvraag *

7. Sluiting . •

Wij hopen op Uw aanwezigheid te mogen rekenen. Op deze vergadering worden namelijk
uiterst belangrijke vraagstukken en. beleidslijnen besproken. Uw aktief meedenken en
meedoen hieraan betekent een duidelijke stimul&ns^gö^oo^e strijd voor onze eigen
nederlandse cultuur hier in de hoofdstad!

•" *" -*•" "̂** *̂ -
I F . SI \t vrj

zitter ad interim,
retaris.



t) Zo nodig ander* rubricering ung*v*n.

Distr.:

1653571
3 1 DEC.

CO

k
Bijlage(n):

Afschr.: Bo=y

Betreft: C B N T R Ü M P A R T I J

Onder de naam " Ecologische beweging" werd op vrijdag 17 decem-
ber 1982 een vergadering van de CP gehouden. Hierbij waren o.a.
aanweiig:

/GISSEN M. T. 27-09-41
J.C.H. 03-11-34

N. T. 05-12-49

/TOEESWIJK W. T. . 10-04-50

de H.W. 26-08-45

plus minus 100 "Skinheads" uit Rotterdam»vervoerd door de busonder-

neming MERKUS té Rotterdam

TTTeBT.TUS A
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1) Zo nodig andere rubricering mng*v»n.

VERVOLOBLAO Nr._ -| _ rapport nr. twee

De Skinheads zijn achter het centraal station N.3. gebracht
Vandaar uit naar Krasnapolsky gelopen. Zij hebben na enige woordew
wisseling voor de ingang plaats genomen in de zaal nabij de uitgan,
B. Zij kregen evenals de anderen bekenden een button van de CF.
Hierop stond het bekend verkeersbord afgebeeld.

Nadat de groep uit Utrecht was aangekomen,wilde de zaal-
verhuurder zich terug trekken. VIERLING had een gesprek met de be-
drijfsleider hetgeen resulteerde in het feit dat de vergadering
toch door kon gaan.

Inmiddels arriveerde in Kransapolsky een politie
officier die verzocht de vergaderigg te beëindigen daar er sprake
was van een openbare rust verstoring. Nadat o.a. KONST zich ermee
had bezig gehouden kon de vergadering toch plaatsvinden. Als zaal-
wacht werd voor de ingang,nabij de draaideuren , door KONST aan-
gewezen;
Nadat er buiten Krasnapolsky enige schermutselingen hadden plaats-
gebonden trad de politie met harde hand op tegen de tegenstanders
van de CF. Alleen bekenden werden toegelaten nadat zij toestemming
hadden van genomede zaal wacht., VIBRLING opende de vergadering en
gaf na een korte inleiding het woord aan KONST. JHierop verscheen
opnieuw de politieofficier en vertelde dat de vergadering teneinde

moest zijn. Na gesprekken met KONST en vertrok de poli-
tieofficier. De vergadering kon eijad̂ gl̂ jr nnrmmrl doorgaan.
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1) Zo nodig ander* rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. - 2 - "w»1* nr- twee

V

Hierna drongen een tiental demonstranten door tot de ingang van
de vergaderzaal. Nadat de zaalwacht tegen de politie had verteld
dat dit was gebeurd werden zij na enig duw- en trekwerk weggevoerc
Onder de demonstranten bevond zich een meisje waarmee

is gaan praten. Zij hebben sich enige tijd afgezonderd.
Na drie kwaltier kwamen zij gearmd terug en wilde de vergaderzaal
binnen. verbod dit. Na ruggespraak met en
mocht wel naar binnen maar het meisje niet*

Tijdens de vergadering Itwarien KONST,JANMAAT, vergezeld van
een vertegenwoordiger jran'ROST van TONGEREN ene

tesamen. Zij zijn uit de vergadering gegaan.

De vertegenwoordiger nam verder deel aan de vergadering en maakte
aantekeningen.
Aan het eind van de vergadering werd besloten,ondanks afraden van

de politie, dat iedereen via de hoofdingang Krasnapolsky zou ver-
laten. De Skinheads uit Rotterdam vertrokken als eerste groep. On«

der luid zingen " De Centrumpartij voor jou en voor mij£" op de

melodie van het duo Jacobse en Van BS. De politie zorgde ervoor
dat demonstranten en OP-leden uit elkaar bleven. De Skinheads ver-
trokken naar de achterkant van het NS station te Amsterdam. Aldaaj
stond de bus waarmee men kwam. Van deze bus waren de ruiten
nield en enige teksten aangebracht.
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1) Zo nodig indere rubricering ungvwn.

ACD1624308
l datum

CO

k

- 1 Shi.1382

DMr.: B(jlage(n):

Afschr.: BO=

Betreft: CENTRUMPARTIJ

Op vrijdag 20 augustus 1982 kwamen te Utrecht,Maliesingel ...,
(het huis van Vreeswijk buurman van De Wei j er j «et oxjge-
veer 40 leden van de OP bijeen. Hierbij waren o.a. aanwezig:

N.T. 05-12-49

WBIJER H.W. 26-08-45

JgDe BRUIN werkt bij een beveilingsonder-neming

VR ESWIJK komende uit Utrecht

Men kwam bijeen in een soort zaait j e,gelegen in de kelder^ van
bovengenoemd adres. In dit zaaltje stonden allerlei instrumenten
om drukwerk te maken zoals; offset, drukpers, vouwmachine.Van-
uitdit verzamelpunt vertrokken de aanwezigen,op eigen gelegenheid
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1) Zo nodig andara rubricering aangaven.

VERVOLGBLAD Nr. _ -\ 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. De Weijer,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 kampvuuravond waarbij veol drank wré gebruikten 'vaderland-
se liederen' werden gezongen, D$ Weijer regelde dat op 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 het"fcueren" 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-Utr»cht-
's-Gravenhage- Zeeland- Nijmegen- Maastricht met deze verkie-
zingsaktie doorgaat. De samenstelling van het gezelschap zal
door andere verplicht ing an steeds wis;:;elfc'*zi jn. 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
buitenlandera (kachelpijpen). Hierbij zouden klappen over en
weer zijn gevallen. De tweede maal had de motorclub onderling
ruzie hiervan is de toedracht niet bekend.



1) Zo nodig •»]•» rubricering aangeven.

F

F
DlStr.: ^ /-* _ & 0 22

Afschr.:

ACD 172Q245
datum 6 MMRI 1934

CO

b. Q_ '. — :
"BüTaae(n)V %,

BO: J? C> */ 6 {? /

•

Betreft:
Hoofdbestuursvergadering Tan de Centrum Partij (H.B.-C.P.)

Op vrijdag 10 februari 1984 kwam het H.B. Tan de C. P. in Tergadering bij-
een in de "Schepelzaal" gevestigd aan het Binnenhof te Den Haag.
-Kortheidshalve mag voor de agenda verwezen worden naar de bijgevoegde
fotocopie-.

Het kennisgeving afwezig: . en B. FRESCO

1) Openingswoord door H. JANMAAT.

2) Notulen vorige H.B. -nog niet klaar.

3).̂  Brief ontvangen van afdelingsvoorzitter van Delft, de heer
.Genoemde blijft C. F. -lid en tevens afdelingsvoorzitterd?)

k) Het oude D.B. wil zijn voordracht ten behoeve van nieuw te verkiezen >

D.B. bekend maken. ̂
H. de VIJER ' blijkt niet voor te komen op voordracht.
Lidmaatschap-'H* BROOKMAN ' % ataat ter discussie.

H. BROOKMAN ondervindt de sympathie en ondersteuning van
4 vele leden.
JANMAAT: BBOOKMAN is thans niet aan de orde. De voordracht van het

oude D.B. is aan de orde. Deze is identiek aan het huidig»
D.B. met uitzondering van De WIJXR.Als voorzitter voorge

N.KONST en als secretaris M.GlEfBSN.
BBÜYN: Waarom is De VIJER gewipt??

De VIJER: "Ik heb door dik en dun 'VREESWIJK gesteund. Alfred VIERLINQ
blijkt mij daar thans. mee. .fee chanterend?).1'
"Ik heb banden me? en derhalve ook met de
volgens het H.B. te laken figuur Henry BROOKMAN."/
"Ik zal mij echter zelf kariLdaat stellen."

;Het H.B. wil alles weten.
'JANMAAT: Het D.B. wil met BROOKMAN praten. Vij stellen simpelweg vast

dat hij momenteel geen lid i*.
In verband met uitlekken naar de media wil ik dit onder-
werp nu verder onbesproken laten.

VREESWIJK: Pleit voor BROOKMAN. Is oprichter van de partij. Zou nu
niet kandidaat mogen zijn?

JANMAAT: Dat is correct. Ve hebben hedenavond de verkiezing voor het
Europarlement. Een gesprek zal eerst laten plaatsvinden.
BROOKMAN kan wel op de lijst worden geplaatst maar niet
bij de eerste 5 kandidaten.

- Er ontstaat groot tumult in de zaal - .
BROOKMAN: "Ik ben oprichter van de C. P. . Zowel het partijprogram

alsook de statuten zijn van mijn hand. Het H.B. moet be-
slissen. Dit ondemocratisch D. B. -gedrag moet door het
H.B. worden gecorrigeerd. Laat alle insinuaties ten aan-
zien van mijn persoon nu ter tafel komen."

SEEGERS: De aanmelding voor het partijlidmaatachap is statutair ge-
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t) Zo nodig «ndcr» nibrlMring ungcvwi.

VERVOLGBLAD Nr. 1

regeld namelijk schriftelijk.
-Er stijgt boe-geroep op uit de zaal-.

: Suggereert onderzoek naar de door JANMAAT aangegeven risico's
voor uitlekken.

.BBUYN:Dat is niet urgent.Laat er eerst een gesprek komen.
QIESSEN: Het H.B. is slechts een adviescollege van het D.B. . Tweederde

van het H.B. kan een partijraad bijeen roepen.
Dat is het hoogste gezag.

BBOOKMAN: Tot op heden is dat altijd het H.B. geveest.
t BEOOKMAN heeft destijds gekozen voor de Vrije universiteit.

Nu er baantjes zijn komt hij plotseling terug.
'V.AKEN: De voorspellingen van en komen uit.

"De C.P. eal ten onder gaan aan interne verdeidheid".
!: Laat er eerst een gesprek plaatsvinden.

i S,te« t voor onderzoek naar lidmaatschap van de C.P. van
BBOOKMAN.

BROOKMAHi "Ik doe beroep op het H.B. .Bij de Vrije universiteit wil men
dat ik de C.P. verloochen.Ik wens deel te nemen aan de
verkiezingen."

JANMAATi"Een discussie over dit onderwerp zal er de oorzaak van zijn
dat wij hier vanacht nog zitten.Stel stemming voor."

Stemming:
18 voor sluiten discussie.
16 voor voortzetting discussie.

JANMAAT: Het huidige D.B. zal de bestaande voordracht aanvullen tot
maximaal 9 personen.

- Pauze - .

-Euroverkiezingen- f
: Stelt voor dit punt uit te stellen tot na het gesprek met '

BROOKMAN.
JANMAAT: "Ik heb besloten om voorzichtig te werken aan de carrière van

BBOOKMAN in de C.P. . Het verdient aanbeveling te be-
ginnen op lage plaatsen in de partij."

V.AKENi Waarom?? Qua kader heeft de C.P. al een achterstand.
: Nu de financiële consequenties in volle omvang bekend zijn

moet het H.B. zich opnieuw uitspreken over deelname.
KONST:Wij krijgen al bij 3 % van de kiezers het geld terug.

' BBÜYNi Tegen deelname.
' JANMAAT: Stel stemming voor over voorstel

Stemming:
16 voor voorstel
21 tegen voorstel

JANMAAT: Het D.B. stelt de volgende Euro-kandidaten voor:

1) VIERLINO
2) QIESSEN
3) BRÜYH
k} SBEÖERS
*5) Mr.LIER :
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1) Zo nodig endere rabrlMrlng **ng*vwi.

VERVOLQBLAD Nr. - 2 -

Schriftelijk hebben zich nog kandidaat gesteld i

Van AKEN

A
Van AKEN : een rooraeleetie door het D.B. met betrekking tot de volg
orde op de Iflst is ondemocratisch .
SEEGERS : inderdaad. Het H.B. voet de rolgorde bepalen .
JANMAAT : de 5 kandidaten kunnen zich thans voorstellen aan het H.E
Wie zich schriftelijk heeft aangemeld en thans aanwezig is kan dat
ook.
VIEBLINQ : geeikte donderpreek . Verbeten en krampachtig . Gebruikt
zijn overbekende terminologie. -

en Verlaten demonstratief de zaal .
VIERLING besluit i als U m« kiest krijgt de C.P. ƒ 70.000,- . Hier-
na verlaat hjj abrupt het spreekgestoelte •
Opmerking (jÊÊjjjjjii^^ï VIERLING bedoelt hiermee niet dat htf een
deel van zijn inkomen als Euro-parlementariër zal afstaan , maar ,
zo bleek later , dit is het bedrag dat de C.P. krijgt voor gemaak-
te kosten , indien een of meerdere kandidaten worden verkozen in
het Europarlement .

X Mr. LIER t ik ben Pin LIER , 65 jaar en ik heb 2 kinderen . Ik heb
in het verleden bft de Nederlandse Bank gewerkt en heb tevens de
functie van directeur vervuld bij een autobedrijf . Ik voel mij een
Bourgondiër . In mijn huidige advocatenpraktijk ben ik gespeciali-
seerd in het auteursrecht en sociale wetgeving . M$n sympathieën
gaan al lange tijd uit naar de C.P.
Mijn echtgenote stemt ook C.P. Het huidige C.P.-program acht ik
rechtvaardig . Het doel van de C.P. in het Europarlement zal moeten
zijn Nederland weer een goede naam te bezorgen .
M. (HESSEN : sedert enige jaren houd ik mij actief met de C.P. bezig,
Nederland staat onder grote sociale druk, de verkettering neemt gro-
teske vormen aan. Het Europarlement heeft behoefte aan vakmensen.
De C.P. is in het Europarlement als "enige, gezonde , «tor en door
nederland&e politieke partij" op haar plaats .
JANMAAT maant spreker diverse malen tot beëindiging van zijn rede-
voerine
BRUIN : "Ik was en ben feitelijk nog steeds tegenstander van deelnai
door de C.P. aan de Euroverkiezingen . De C.P. had haar prioriteit»
anders moeten stellen, bijvoorbeeld eerst de basis in Nederland ver-
breden . Nu echter is besloten toch mee te doen moeten wij de beste
kandidaat kiezen en dat ben ik dus onder anderen"
- Er stijgt gelach op uit de zaal . JANMAAT slaat BRUYN , die kenne
lijk nog meer had willen zeggen , lachend op de schouder en introdu-
ceert de volgende spreker •
BRÜYN verlaat het spreekgesto&te , zichtbaar verbouwereerd .
Van AKEN : ik ben blij met deze, m$ door JANMAAT geboden kans . Er
moeten meer jongeren op bestuurlijk niveau in de C.P. actief worden
Wij moeten het hoogste Partij-kader in Nederland houden omdat deze
regering in juli zal vallen en er dan nieuwe verkiezingen zullen
komen . Gelet op alle opiniepeilingen zullen wij dan fors groeien .
Ons topkader dient dan de banken in de Tweede Kamer te gaan bezette
JANMAAT : stelt stemming voor •
- Pauze -
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1) Zo nodig «nd«n» rubricering ««ngovan.

VERVOLGBLAD Nr. - 3 -

Stemuitslag (betreffende lijsttrekker)»
Van AKEN 2
BRUIN 3
GIESSEN 7
LIES 9
VIERLING 18 Totaal 39*
JANMAAT : voor het verkrijgen van de meerderheid moet de eventuele
lijsttrekker tenminste 20 stemmen krijgen . Er moet een herstemming
plaatsvinden tussen kandidaat LIER en VIERLING -
Uitslag : LIER 11 stemmen

VIERLIHG t 26 stemmen
Totaal: 3? (2 ongeldige stemmen)

Stemming over de verdere lijstvolgorde , vanaf de tweede plaats .
(Kandidaat met de minste stemmen de tweede plaats )
Van AKEN 168 ~ 6de plaats
BRUIN 112 5de plaats
SEEQERS 102 » *tde plaats
LIER 9̂  = 3de plaats
GIESSEN 92 » 2de plaats . |

Rondvraag :
: hoe staat het met de contributie-overdracht van de

partij naar de kieskringen ? Wat doet de C.P. aan de problemen die
de heer ALBLAS ondervindt in zijn woonplaats ?
JANMAAT : aan uw eerste vraag zal op korte termtin de nodige aandach
worden gegeven .
Over uw tweede punt kan ik op dit moment niets zeggen.

: Gemeenteambtenaren in Haarlem dreigen te worden ontsla-
gen , indien C.P. lidmaatschap blflkt .

: waarom dienen wij geen aanklacht in tegen de Rotter-
damse anti-fascisten naar aanleiding van hun aanval op cafetaria
De Blokhut .

t er Is een aanklacht ingediend .
t het was een goed opgezette commando-aanval.

Tjjdens de gehele actie werd geen woord gesproken .
De gearresteerde anti-fasciete. was met grote moeite door enige par-
tijgenoten gegrepen en bfl verschenen van de politie onverwijld over
gedragen .
(Zie bijgevoegd kranteartikel ui Vrije Volk , 7 februari 19o*f ).
LIER s de laatste T.V.-uitzending was weer slecht. Een en ander was
weer volledig toegespitst op "buitenlanders". Alleen de term als zo
danig dienen wjj niet te hanteren * Bfl een volgende gelegenheid
moet er gesproken worden over terreur onveiligheid etc.
JANMAAT : schrijft u maar een tekst over dit onderwerp .
LIER : ten behoeve van de volgende T.V.-uitzending ?
JANMAAT : laten wij eerst maar eens beginnen U voor de radio te
brengen.
KONST : n$me«gse anti-fascisten zullen op zaterdag 18 februari 1981
gaan demonstreren . Onder 080 - 5661̂ 7 kan men informatie inwinnen
betreffende de demonstratie en de daaraan verbonden tentoonstelling

i uit wederom bezwaren tegen de ƒ 18.0OO,—, nc
dig voor inschrijving in het kiesregister .
JANMAATt(geïrriteerd) dat is allemaal geregeld .
Volgende week zal er een gesprek plaatsvinden tussen het DB en H.
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Centrixinpartij

l

Hootdsekretarlaal:
Postbus 670
2501 CR 's-Gravenhage
Tel. 070-463322 (io.oo-i7.oo uur) Aan de leden van

het Hoofdbestuur

postgiro nr. 43.48.ioo van de Centrumpartij
Cenlrumbank nr. 94.68.02.693

Ons kenmerk: PS/AD
Datum : 26 januari 1984

Mijne dames, heren,

Bij deze nodig ik U uit in het kader van fraktie-voorlichting, tot het
bijwonen van de Hoofdbestuursvergadering. Deze vergadering vindt plaats
op 10 februari 1984 op het- Binnenhof 1 A te Den Haag. De zaal is open
om 19.30, aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Bij verhindering gaarne vooraf bericht aan het partijsekretariaat.
Hieronder treft U de agenda van de vergadering aan.

A_G_E_N_D_A

1. Opening met toespraak door'de voorzitter, Drs. H. Janmaat
2. Notulen vorige HB-vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Presentatie DB-voordracht van het nieuwe Dagelijks Bestuur
5. Procedure van de verkiezing van het nieuwe Dagelijks Bestuur
6. Europese Verkiezingen (overleg vroeger HB-besluit, procedure,

DB-voordracht van kandidaat-lijsttrekkers, presentatie kandidaten)
7. Verkiezing van lijsttrekker Europese Verkiezingen en van eerste

vijf kandidaten op de lijst

P A U Z E

8. Uitslag verkiezing kandidatenlijst Europese Verkiezingen
9. Rede lijsttrekker Europese Verkiezingen
10. Deelgemeenteraadsverkiezing Rotterdam
11. Presentatie partijprogramma Maatschappelijke Zekerheid
12. Rondvraag
13. Sluiting

U een goede vergadering toewensend, teken ik,

,-.//

aiesen, partijsekretaris
". A. Dijkmans.
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'Anti-fascisten
gaan tekeer op
ergadering CP

(Van een onzer verslaggever»)
ROTTERDAM — Een groep van ruim dertig jonge-

ren, gewapend met stokken en ijzeren staven, heeft gis-
teravond een büksemoverval gepleegd op cafetaria De
Blokhut aan de Schuttevacrweg In Rotterdam, waar de
Centrumpartij een cursus gaf aan kandidaten voor de
deelgemeenteverkiezingen in mei.

Terwijl een grote groep gehelmde en met bivakmut-
sen getooide jongeren tijdens een enorme hoosbul de
Blokhut binnendrong om ledenlijsten van de CP buit te
maken, staken anderen banden van auto's van CP-le-
den lek en vernielden de mobilofoonantenne van een
taxi.

Toen de groep binnendrong
vergaderden co'n d«rtl; CP-le-
den In de Blokhut. De Blokhut
ligt teer afgelegen op een ter-
rclntjo waar regelmatig poli-
tiehonden worden getraind en
zou al driemaal eerder voor
CP-cursuascn zijn gebruikt.

Volgens de beheerder van de
Blokhut wa» hem voorgesplc-
geld dal "De Taxlvercnlglng"
er 't maandagsavonds verga-
derde.

Tijdens de overval, die om
kwart over negen begon en
slechts een kwartier duurde. Is
volgens de politie een deel van
hel Interieur van De Blokhut
vernield. Getuigen «preken
van een blijkbaar zeer goed
voorbereide aclle.

De politie arresteerde één
van de binnendringers, me). T.
G. (l*). ZIJ was In het bezit
van een 40 cm lange koperen
pijp. De arrestante wordt
openlijke geweldpleging ten
lakte gelegd.

Een „groep Rotterdamse An-
tl-Fascisten" heeft vanmorgen
In een persverklaring de ver-
antwoordelijkheid voor de ac-
tie opgeëist. „Aangezien hel
voor ons onaanvaardbaar Is
dat een fascistische partij ver-
tegenwoordigd wordt In doel-
gemeenteraden hebben wij be-
sloten al hun voorbereidingen
om dit te bereiken tegen te
gaan." aldus de anonieme ver-
klaring. Omdat volgens hen
eerder gebleken was dat een
deel van de actieve kern van

CP .hard geweld gebruikt-
hadden de actievoerders zich
uit voorzorg ook gewapend, zo
•tellen ilj.

„Aai de actie hielden we
twee vuilniszakken met Infor-
matie over. waaronder de cur-
sus Gemeenteraad van de
stichting Burgerschapskunde
en meer materiaal dat wij aan
organisaties die zich bezighou-
den met de bestrijding van de
Centrumpartij ter beschikking
zullen stellen." aldus de ver-
klaring.

De Centrumpartij- had De
Blokhut enige tijd geleden als
vergaderhonk gekozen, toen
steed» meer zaalverhuurders
de CP weigerden uit angsi
voor verstoringen van de open-
bare orde.

Ook vorige week. In Capcllc*
waren demonstranten op de
been toen de CP daar een op-
richtingsvergadering wilde
houden. Dizc demonstranten
vertegenwoordigden politieke
partijen van links en rechts.
De CP had onder de naam Dr.
Schumacherstlchtlng getracht
een zaaltje van de kerk De
Gaarde te huren, maar de ver-
gadering op het laatste mo-
ment afgezegd. Het zaaltje
was gehuurd door een ex-lld
van de Nederlandse Volksunie.
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B**0" Hoofdbestuursvergadering Centrum Partij gehouden op 28 september

Op vrijdag 28 september 1984 om 19.20 uur werd in de Schepeleaal van het

Tweede Kamergebouw in Den Haag een hoofdbestuursvergadering gehouden

van de Centrum Partij.
Aanwezig waren:

AKBi Daan van |IP

BRÜIJW W.J.

JANMAAT H.

KONST Nico.

PATHUIS W.

SBQERS D.

VIERLJNQ A.

VREESWIJK W.

WIJER H. de
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VERVOLGBLAD Nr. < ] j

I) Zo nodig inchn lubrfowlng nngcvw.

Voor de opening van de vergadering was er reeda onenigheid.

Het betrof het al dan niet toelaten van . Vierling en Janmaat

wilden niet toelaten op vergadering. De reden hiervoor lag bij de

HB vergadering van 28-9-198̂ .

De moeilijkheden toen met een bandrecorder en een radiojournalist van de

VARA hadden doen besluiten om uit alle telefoons in en nabij de

Schepelzaal het spreekgedeelte te verwijderen. Dit om te voorkomen dat naar

buiten werd gebeld voor alarmering van Anti Centrum Partij leden.

had na afloop deze zaken meegenomen*

Janmaat had na afloop van de vergadering veel moeilijkheden gehad met de

bewaking van het Tweede Kamergebouw* Men had reeds een beperking van ver-

gadertijd gekregen.

Direct aan het begin van de vergadering werd d.m.v. hand opsteken gestemd.

Resultaat: mocht binnen.

Vierling verliet hierop kwaad de saai maar keerde later toch weer terug.

Vervolgens ontstond er een discussie of Janmaat de vergadering nu geopend

had ja of nee.

Nico Konst loste de zaak op door het woord te nemen en de vergadering te

openen*

2* Behandeling Notulen.

Van dit punt is niets terecht gekomen omdat men met een tijdslimiet zat

van vergaderen. Janmaat verzette de behandeling naar de volgende vergadering.

3. Ingekomen stukken.

M̂

Een van de leden van de Centrum Partij had het idee geopperd om Janmaat

10$ van zijn inkomen in de Partijkas te laten storten.

kreeg opdracht om een en ander op papier te zetten.

De uitzending van Centrum Partij in het kader uitzending politieke partijen

vindt in de toekomst plaats via Hilversum V 18.20 uur.

k. Partijkoera.

Lier, die technisch voorzitter was, hield een korte inleiding.
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1) Zo nodig «iKtar» rubrlowlng aangeven.

VERVOLGBLAO Nr. 2

r f
Hij vertelde dat bij dit punt aan de orde kwam of het beleid van het

Dagelijks Bestuur al dan niet de goedkeuring kreeg van de vergadering.

Jannaat zou een brief hebben geschreven waarin hij zegt dat de Partij een

verkeerde koers volgt. In feite heeft de brief betrekking op Nico Konst,

aldus .

Hij noemde de koers van de Partij niet onrustbarend. De koers van de

Partij wordt niet alleen bepaald door de voorzitter. Hierna gaf hij zowel

Janmaat als Konst gelegenheid om een uitleg te geven. |
^r*^"

Als eerste kreeg Janmaat het woord.

Hij hield een verhaal over het verleden van de Centrum Partij.

Het succes van de Centrum Partij is veroorzaakt doordat de discussie over

de bevolkingspolitiek opengebroken is.

De huidige tegenstellingen komen vooral uit het verschil van mening over

de door de CP te bewandelen weg om haar deel te bereiken.

Janmaat constateerde dat de Centrum Partij langzaam weggroeide van de

bevolking. Het niveau van vroeger moet terug.

Een van de oorzaken van het weggroeien was volgens Janmaat het weggeven

van interviews door bepaalde figuren. Tijdens deze gesprekken worden ideeën

gelanceerd die angstaanjagend zijn voor het publiek. (Janmaat doelt op een

artikel in NRG) Kritieküinnen de Centrum Partij vindt hij aanvaardbaar

maar deze moet dan wel opbouwend zijn en niet zoals tijdens de vorige HB

vergadering, afbrekend. Hij noemde de beschuldigingen aan zijn adres zoals

financiële malversatie en uitspraken over zijn priveleven.

In het centrum Nieuws wordt Lubbers aangevallen. Janmaat vindt dit onver-

standig want tijdens zijn kamerwerk was hem gebleken dat de premier begrip

had voor de situatie van de Centrum Partij. Hij vond dat het secretariaat

terecht bij heomfas maar vroeg zich wel af waarom het personeel niet

overgenomen was.

Over de financiën van de Centrum Partij was hij van mening dat de subsidie

van het Wetenschappelijk Bureau in gevaar dreigt te komen. Janmaat verwacht

dat dit geld hard nodig is omdat de huidige DB leden uit het oosten en

zuiden van Nederland komen en derhalve veel reiskosten zullen maken.

Bij de pers zullen de verkeerde ideeën over de Centrum Partij moeten worden

weggenomen (harde lijn idee)*

Het is Janmaat tegengevallen dat Qiesen is weggegaan. Over een aantal

royementen in de diverse CP besturen vindt hij dat deze incorrect zijn.
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I) Zo nodtfl *nd*i» rubrtoering

VERVOLGBLAD Nr. J

De leden hebben toch geen wanprestatie geleverd!

(Het zit Janmaat niet lekker dat zijn vriendjes weg zijn en voor hen

zuiderlingen in de plaats zijn gekomen)

Het Platform Politieke Koers wil Janmaat onder gaan brengen bij het

Wetenschappelijk Bureau.
Mi

Hierna kwam partij voorzitter Nico Konst aan het woord.

Hij gaf een cursus politicologie aan de hoofdbestuursleden.

Hij deelde de politieke partijen in een aantal groepen in.

a. de gevestigde politieke partijen. (CDA WD PvdA)

b. getuigenispartijen. (EVP)

c. linkse splinterpartijen (CPN PSP SAP SP)

d. protestpartijen ( DS"70 D'66 en EP)

Konst wilde dat de Centrum Partij een vierde stroming werd naast CDA WD

PvdA. Hij maakte een vergelijk met de Nederlandse Volksbeweging.

De Centrum Partij moet geen protestpartij worden zoals BP DS'70 en D'66.

De PvdA trekt kiezers aan omdat deze kiezers denken dat indien de PvdA

in de regering zit de uitkeringen op een gelijk niveau blijven. De

socialistische ideologie in de PvdA is verdwenen*

De WD mist een ideologische onderbouwing. Als laatste redmiddel om kiezers

te trekken stelt men zich op tegen criminaliteit, chaos, krakers «BZ.

Konst verwijst naar een artikel in de Haagse Post.

Binnen de CP is een hechte ideologische onderbouwing noodzakelijk.

De ideologie voor de Centrum Partij bestaat volgens Konst uit nationalisme.

Dit betekent opkomen voor je eigen volk* Hij tekent daarbij aan dat het

geen "eng nationalisme" -maar "gelouterd nationalisme" moet zijn.

Zienswijze van de Gaulle.

De ideologische discussie van de CP is stopgezet omdat de Centrum Partij

een stempel van Rascisme is opgezet. Het gevolg van het een en ander is

dat het moeilijk is om kader te werven.

Als de partij ooit verboden wordt zal dat zijn op grond van het rascisme.

Konst pleitte voor een duidelijke uiteenzetting in het Partijprogramma van

het Vreemdelingen vraagstuk.

Enkele losse punten uit de rede.

- Kiezers moeten niet uit bepaalde klasse gehaald worden maar links en

rechts uit de bevolking.

- Richtpunten Centrum Partij in toekomst.
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1) Zo nodig endw» robffeMlng aangswn.

VERVOLGBLAD Nr.

Bestrijding criminaliteit.

Ontwikkelingshulp nu bodemloze put gebruiken voor remigratie.

- Stimulering economie.

- Werkgelegenheid.

Bezuinigen om banen te creëren.

Arbeid is recht en plicht.

- Pleidooi voor dienstplicht voor mannen/vrouwen sociale dienstplicht.

- Milieu.

- Invoering referendum.

- Bestrijding subsidie staat.

- Verval van normen en waarden.

- Voor kleinschaligheid tegen automatisering.

- Het gezin is niet de hoeksteen maar één hoeksteen van de samenleving.

Hij hoopte dat de statutenwijziging vlug werd goedgekeurd. De nadruk

komt dan bij de Partij organisatie te liggen bij de Kringen.
«̂ •̂̂

Het Kamerwerk van Janmaat*

Janmaat wordt in de kamer als onbetrouwbaar beschouwd. Enkele kamerleden

Hateman en Van Vezel CDA hebben met hem in zee willen gaan. Zij hebben

daar echter vanaf gezien.

Hij eindigde met de zin van

" De voorzitter kan niet tot de ultra's gerekend maar ... M

Weerwoord Janmaat.

Hij vroeg zich af waarom hij onbetrouwbaar was. Hij bestreed het feit dat hij

de ontwikkelingshulp nooit ter sprake had gebracht.

Het verschil van de inzichten m.b.t. de partijkoers berust op misverstanden.

Weerwoord Nico Konst.

In april ging een schok door de Centrum Partij toen de nota Bruijn naar
buiten kwam. Janmaat reageerde in NRG dat deze nota niets te betekenen had.

Konst haalde uit over de affaire '. . Janmaat Vierling en Van Aken

zijn toen er moeilijkheden kwamen door de achterdeur vertrokken.

Zij zijn weggevlucht door een bietenveld. Dit wordt Janmaat kwalijk genomen

door een groot aantal partijleden.



1) Ze nodig ««tam rabrletflng «»ng«¥iin.

VERVOLGBLAD Nr. 5 j

Konst waa van mening dat een politiek leider bij moeilijkheden zijn gezicht

jnoet laten zien. Hij moet zeer zeker niet wegvluchten.

Pauze.

Na deze pauze om 22.30 uur werd nog een half uurtje een discussie gehouden.

Van Aken stelde zich op tegen Nico Konst.
De Wijer bracht naar voren dat het niet om de tegenstelling Janmaat- Konat

ging maar om de controverse Janmaat - Dagelijks Bestuur.

Hij was van mening, dat deze tegenstelling in het belang van de Centrum Partij

diende te worden opgeheven*

Aan het eind van de discussie nam het woord»

Hij hield een lofzang over Nico Konst.

Aan het eind van de vergadering werd door hand opsteken gestemd over het

beleid van het Dagelijks Bestuur.

Uitslag goedkeuring beleid DB.
KENDE
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1) Zo nodig «rwter» mbrlc«nng Mng*v*n.

BF - BOA

ACD 1702804
datum 1 7 NOV. 1983

CO

Afachr.: BO: 2021 kk

Betreft:Vergadering hoofdbestuur Centrumpartij.

Op vrijdag 21 oktober 198? vond «r 's-avonds op het Binnenhof een verga-
dering van het EB van de CP plaats. Tijdens deee vergadering zouden
3 nieuwe leden voor het DB gekoeen worden.
De navolgende leden waren aanwezig:

- Willen J. BHUIJM

- Harten Th. QIISEN

- Johannes G.H. JANMAAT

-Micolaas Tj. KOMST

- Diugenan H.M. SEQEB3

- Alfred J.C. VIERLING

- Willem Th. VBEESWIJK

- Hendrik W. de WIJER v

en enige nieuwelingen uit Friesland.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1

Omstreeks 19.00 uur hadden de kandidaten zich op het partij-
bureau verzameld om zich vervolgens in gezelschap van de partij-
voorzitter naar het Binnenhof te begeven.
De stemprocedure zou als volgt verlopen.
Elke aanwezige stemgerechtigde kreeg een briefje uitgereikt,
met daarop de namen van de kandidaten.
Middels het plaatsen van ten hoogste drie kruisjes mocht men
de leden uitkienen. Meer kruisjes waren ongeldig. Uiteraard
mocht men ook één kruisje plaatsen. Elke kandidaat zou in de
gelegenheid worden gesteld zich in ongeveer 5 minuten xn tet
aan de stemmers bekend te maken.
Het e.e.a. zou gebeuren op afroep. Nadat de kandidaten zich
zouden hebben voorgesteld kregen de HB-leden nog gelegenheid
zich over de kandidaten te beraden.
Achter de bestuurstafel had o.a. _̂ _̂ _̂  plaatsgenomen.
De voorzitter GIESEN maakte bekend dat was terugge-
keerd van studieverlof en wederom actief zou deelnemen in het
DB.
De notulen werden goedgekeurd en de voorzitter verzocht VIER-
LING de stand van zaken omtrent de Europese verkiezingen uit
te leggen.
Betrokkene vond het noodzakelijk dat de CP mee zou doen aan
deze verkiezingen. Hij dacht dat de CP een goede kans maakte
daar er landelijk gezien maar 4# van de kiezers op de CP be-
hoefde te stemmen, teneinde een zetel te behalen.
Hij vond dat de problemen die er nu speelden voornamelijk in
Europees verband moesten worden opgelost.
Genoemd werden het vreemdelingenbeleid, drugsproblematiek en
de milieuvervuiling. Vervolgens hield men zich bezig met de
stemming.
J. van AKEN uit Stampersgat kon zijn zenuwen niet dé baas en
liet het afweten. Een paar niet nader bekend geworden kandida-
ten waren niet verschenen. Na de introductie van de kandidaten
werd er door het HB nog gediscussieerd. J1 bracht naar
voren dat er een boekje was geschreven door [vmet als
dubieuze titel "Recht op apartheid". *" had dit boekje
gelezen en verklaarde de aanwezigen dat de titel wat ongeLukkig
gekozen was maar dat de inhoud niets aanstootgevend̂  bevatte.
Tevens werden vragen gesteld n.a.v. een krantenartikel over
de eventuele dubieuze huizenhandel van VREESWIJK. Betrokkene
zou volgens het artikelveel geld aan de verkoop van huizen
aan minderheden, hebben verdiend. GIESEN nam de verdediging
op zich en verklaarde dit Juist niet verkopen aan minderheden
tot discriminatie leidt, (zie bijlage)
Na de pauzB werden de uitgebrachte stemmen geteld. De winnaars
bleken te zijn SEGERS met 25, VIERLING met 25 en met 12
stemmen. :
Verder VREESWIJK 11. __^_^ 9 en BRÜIJN 7 stemmen.
JANMAAT sprak zijn tevredenheid uit over de gekozen kandidaten
en wenste hen veel succes toe.

EINDE.
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Voorman CP verdient
dik aan buitenlanders
UTRECHT (GPD) - De Uisttrek-

ker van de Centrumpartij in Al-
mere, de Utrechtse bemiddelaar
in onroerend goed W. Vreeswyk,
verdient al jarenlang een goed
belegde boterham aan de ver-
koop van huizen aan voorname-
lijk buitenlanden.

Volgens medewerkers van de
Stichting Buitenlandse Werkne-
mers in Utrecht was Vreeswijk
„gespecialiseerd" in de verkoop
van voormalige huurwoningen,
waarbij de gemeenteUjke woon-
verordening moest worden ont-
doken. Weigerde het hiüsves-
tingsbureau een woonvergun-
ning, dan ging Vreeswijk bijna
altijd in beroep. „Hu sprong er

echt uit", bevestigt «en woord-
voerder van hei Utrechtse huis-
vestingsbureau.

Vreeswijk vond tyn handel in de
sector goedkope huizen, die htf
merendeels aan Niitftilandfri
verkocht Deze woningen staan
met name in de oude buurten,
waar de Centrumpartij een rela-
tief hoge aanhang beeft door te-
gen de komst van buitenlanders
te ageren.

D* CP-üjsttrekker heeft rich een
paar jaar geleden ook by de
Stichting Buitenlandse Werkne-
mers gepresenteerd als brias-
tingadviseur. HQ vroeg mede-
werkers van de stichting; buiten-
landers naar hem door te sturen.
Dat is geweigerd.


