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datum

1 1 HMRT 1980

CO
Ij Zo nodig andere rubricering Mngeven.
Bljlage(n):

Dlstr.:
Afschr.:

Betreft:

De Nationale Centrum Partij (NCP)
De NCP vergaderde vrijdag 29-2-1900 in de Hoode Leeuw in Amsterdam,
Daarbij waren. o.a. aanwezig de volgende ex-NVU-leden:

Na de pauze waren enkele figuren verdwenen, die later bleken
een actie in de Mozes en Aaronkerk te hebben gehouden en daarbij
werden gearresteerd.
Al eerder zou dit zelfde clubje ergens op de Rozengracht ruiten
hebben ingegooid en zoals men het uitdrukte "een neger in elkaar
.geramd" hebben.
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TIEN PUNTEN PROGRAM:
7.o heec het partijprogramma van de
NATIONALE CENTRUM PARTIJ. In dit program
worden de volgende tien hoofdpunten behandeld: t. Staatsinrichting; 2. Ecouo**~~ït Maatschappelijke zekerheid;
4.
(^..mikelingahulp; S. Buitenlands beleid
6. Landsverdediging; 7. Binnenlandse veiligheid; 8. Hyisvesting; 9. Cultuur; 10.
Milieu,
HEBT U VRAGEN, IDEEËN, OPMERKINGEN
OF KRITIEK?

SCHRIJFT ONS, OF BELT

U DAN GERUST VANAVOND NOGl
NATIONALE CENTRUM PARTIJ
postbus 11675
1091 NM
AMSTERDAM

020 - 850584 (bij voorkeur
tussen 19.00 en 23.00 uur)

een nieuwe partij:
De NATIONALE CENTRUM PARTIJ
Aiweer een, kunt U denken. Helaas ja.
Waarom toch een partij erbij?
Welnu, een groep jonge mensen hebben '-p de
valreep in 1979 deze partij opgericht. Zij
vinden elkaar in de volgende vaststelling:
Het regeringsbeleid nu is grotendeels niet
meer dan een sle^ soort symptoombestrijding
van d? werkloosheid, de woningnood, het
misbruik van sociale voorzieningen, de misdaad, waaronder de handel in verdovende
middelen, en andere binnenlandse vraagstukken, die ons al aardig boven het hoofd beginnen te groeien.

ï

BON VOOR INLICHTINGEN EN

BESTELLINGEN

...ex INLICHTINGENPAKK.LT

! gratie

...ex PARTIJPROGRAM a ƒ2,00
:/
...ex STATUTEN/HUISHOUDELIJK
REGLEMENT a f7,50
tf
...ex NATIONAAL WIEüWS (dat is
on partijblad, 57 blz. pure
informatie, zie ook beschrijving hieronder) a ƒ3,00 .... :ƒ
...ex JAARABONNEMENT NATIONAAL
NIEUWS

a ƒ25,00

:ƒ...,..
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TOTAALBEDRAG

:ƒ...,

Dit bedrag maak ik over op
POSTGIRO NR : 4459983
CENTRUMBANK NR: 9 3 5 8 . 8 2 . 0 4 9
onder vermelding van NC° DECADE,
waarna i*, het bestelde o.-cvang.

Ook de politieke oppositie van links en van
•—*>chts is ronduit ongeloofwaardig. Toch
Oaan alle pr"tijen doodleuk door met het beloven van gouden bergen. Maar er is er niet
één, die rechtuit durft te zeggen wat er nu
eigenlijk aan de hand is met Nederland.

Ik heb ook belangstelling voor het
lidmaatschap/donateurschap. Stuur d
Wij wel! Oe meeste problemen zijn een
het aanmeldingsformulier
soort '.ontbindingsverschijnselen1 van de NeHANDTEKENING :
derlandse samenleving. Daarom is een geNAAM:
slaagde bestrijding ervan alleen haalbaar in
STRAAT :
een sfeer.van saamhorigheid. Dit is zonderPOSTCODE:"
PLAATS:
meer mogelijk wanneer iedereen een eerlijk
besef heeft van zijn verantwoordelijkheid tegenover de NATIONALE IDENTITEIT van het volk
- NATIONAAL NIEUWS +++ NATIONAAL NIEUWS Hwaartoe wij behoren. Op déze identiteit
rust immers het bestaansrecht van de NederIn het oprichtingsnummer van dit partijhldd
landse staat en zijn grenzen. Zonder dit
wordt uitvoerig ingegaan op de ontstaansgekunnen we de hele zaak wel opdoeken, de reschiedenis van de NATIONALE CENTRUM PARTIJ.
gering naar huis sturen en de nationale gren- Haar volstrekt demokratische struktuur, het
zen opengooien.
vooruitstrevend partijprogram, haar aktivi--,
teiten voor de komende maanden,
di.. alle.
nu, het lijkt erop of dat laatste al aan de
vindt U er nauvkeurig beschreven.
gang is: in ons overbevolkte land komen dage- Voorts wordt iedereen - voor- én tegenstanlijks talloze vreemdelingen binnen om hier te ders van de partij uitgenodigd tot een
blijven. Zij hebben géén boodschap aan onze
kritische gedachtewisseling over verschil-_
identiteit. OK, da's hun zaak. Maar wij
lende punten van het partijprogram. De dishebben dat wél. Wij Nederlanders hebben
kussiestof wordt U aangeboden in de vorm van
sinds de laatste oorlog het land eigenhandig
artikelen over bijvoorbeeld:
weer opgebouwd. Aan de welvaart, de sociale
- OORZAKEN VAN DE DISCRIMINATIE VAN
verworvenheden hebben wij met bloed, zweet
DE SURINAAMSE IMMIGRANTEN BJ NEDERen tranen gewerkt. Wij pikken het gewoonweg
LAND. Hier worden vragen behandeld als:
niet dat wie dan ook dit alles door misbruik
waarom klagen deze mensen zo? Hebben ze
weer te gronde richt.
zélf wel nagedacht over: hoe kom ik over
bij
de Nederlander? Ben ik wel welkom in
Doe er wat aan! Gekanker aleen helpt niet.
dit
overbevolkte land?, enzovoort.
Haar wat dan wel?
NIET LINKS, NIET RECHTS, MAAR MIDDEN IN HET
- DE OVERTROKKEN BELANGSTELLING VOOR
VOLK LIGT DE OPLOSSING.
Vandaar onze keus
EXTREEM RECHTSE SPLINTERS IN DE NEvoor de naam Nationale CENTRUM Partij:. Ja,
DERLANDSE POLITIEK. Hier wordt de senvan U, van ons allen -jong en oud-hangt het
sationele berichten over een handvol fasaf of op demokratische wijze een halt wordt
cistische pubers op Je korrel genomen.
toegeroepen aan de ontbinding van de NederIs dit een afleidingsmanoevre van links
landse samenleving.
om de werkelijke vraagstukken te verdoezelen?
Z.O.Z.

D

Graag nodigen wij U uit voor:
een BORREL in huiselijke sfeer
op DINSDAG 18 MAART 1980, vanaf 19.00 uur; en/of

Tijdens deze twee informele samenkomsten kunt U op
Uw gemak kennis met ons maken. Indien U dat wenst
kunt U zich op de hoogte stellen van de CENTRUMideologie (de niet-links-niet-rechts gedachte), onze toekomstplannen, Uw mogelijke inbreng, én van
de werkelijke toedracht der gebeurtenissen in de
afgelopen paar weken, U bent met al Uw familieleden en vrienden van harte welkom!

een LOPEND BUFFET in huiselijke sfeer
op WOENSDAG 16 APRIL 1980, vanaf 17.00 uur;
beide te houden in de:
ANNA VONDELSTRAAT 15 huis, te AMSTERDAM
tel. 020-850584 (meestbl 's avonds)

t

F.H.Bruokman, R.W.Mittemeijer, L.Meuldijkfr A.Overwater.

(os talloze mensen die ons bemoedigende brieven en
geldelijke bijdragen hebben gezonden zullen wij
ten spoedigste persoonlijk bedanken)
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STATUTEN
EN
/SHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE NATIONALE CENTRUM PARTIJ

PARTIJ; postbus

11675, 1091 MM Amsterdam

-1-

STATÜTEN VAN DE NATIONALE CENTROM PARTIJ
NAAM EN ZETEL:

Artikel 1.
Dé Vereniging draagt de naam: Nationale Centrum Partij.
De Vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

"~

DUUR:
Artikel 2.
De Vereniging is opgericht op de acht en twintigste december
negentienhonderd negen en zeventig. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL EN WERKWIJZE:
Artikel 3.
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•1. De Vereniging stelt zich ten doel het functioneren als politieke partij binnen het Nederlandse democratische staatsbestel.
2. De Vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen in al dan niet periodiek verschijnende geschriften;
b. het opstellen en verspreiden van en propaganda maken
voor haar partij programma;
c. het beleggen van bijeenkomsten en houden van spreekbeurten;
d. het meedoen aan plaatselijke, provinciale en landelijke
verkiezingen;
e. alle overige wettige middelen die tot het doel van de
Vereniging kunnen leiden.
LEDEN EN DONATEURS:
Artikel 4.

De Vereniging kent: Leden en Donateurs.
LEDEN:
Artikel S.
De Leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen, welke de
leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die tot het lidmaatschap van de Vereniging zijn toegelaten.
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DONATEURS:
Artikel 6.
Donateurs van de Vereniging zijn natuurlijke personen en
rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben de Vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering
vast te stellen minimum bijdrage.
AAMMELDING EN TOELATING:
Artikel 7.
1. De aanmelding voor het lidmaatschap en het donateurschap
dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden alsmede
omtrent de toelating van donateurs.
Het bestuur geeft van een beslissing omtrent de toelating
schriftelijk kennis aan de betrokkene.
t
3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de betrokkene
schriftelijk beroep open op de algemene vergadering, welke
alsnog tot toelating kan besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP:
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken'wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging door het lid of namens de Vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
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Echter kan het lidmaatschap onmiddel!jk worden beëindigd indien van het lid of van de Vereniging redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid,
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens
de Vereniging op grond dat van de Vereniging redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene
vergadering. De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave
van redenen.
De algemene vergadering beslist omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor
het geheel verschuldigd, behoudens ontheffing door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden.
EINDE VAN HET DONATEURSCHAP:
Artikel 9. •

1. Het donateurschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
Bij beëindiging van het donateurschap door de donateur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor
het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd,
behoudens ontheffing door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden.
2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.
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GELDMIDDELEN:
Artikel 10.

De
a.
b.
c.

geldmiddelen van de Vereniging omvatten:
contributies en donaties;
abonnementsgelden;
erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle overige
wettig verworven baten.

Artikel 11.

1. Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in artikel l?
wordt/ op voorstel van het bestuur voor het komende verenigingsjaar vastgesteld het bedrag van:
a. de contributie voor de leden;
b. de minimum bijdrage voor een donateur.
2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde is het be*
stuur bevoegd, indien het daartoe termen aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling
te verlenen terzake van verschuldigde contributie of donatie.
BESTUUR:
Artikel 12.
*

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen
en in ieder geval een oneven aantal leden, te weten een
secretaris, een penningmeester, een plaatsvervangend secretaris, een plaatsvervangend penningmeester, alsmede eventueel ten hoogste vijf overige bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het in dit lid bepaalde, vastgesteld door het fungerend bestuur.
2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering,
uit de leden.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende
voordracht, op te maken door het bestuur, welke voordracht
voor elke vacature tenminste twee namen bevat. Deze voordracht wordt bij de oproep voor de vergadering, waarin de
benoeming van bestuursleden aan de orde komt, medegedeeld.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen
door een, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, besluit van de algemene vergadering.

5. Wanneer de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid heeft besloten aan de opgemaakte voordracht het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering
vrij in de keuze.
EINDE BESTÜÜRSLIDMAATSCHAP? SCHORSING:
Artikel 13.

1. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd
benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
2. Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17
treden tenminste twee bestuursleden af, volgens een zodanig
door het bestuur op te maken rooster van aftreden, dat elk
bestuurslid uiterlijk aftreedt in de jaarvergadering, gehouden in het tweede jaar, volgend op het jaar in de loop waarvan hij werd benoemd. Een aftredend bestuurslid is terstond
herbenoembaar. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de
plaats van zijn voorganger in. Bij periodiek aftreden
blijft een bestuurslid in functie totdat hij is herbenoemd
of wel zijn opvolger is benoemd, dan wel door het bestuur is
besloten, met inachtneming van het in artikel 12 lid l bepaalde, dat bij het betreffende periodieke aftreden geen
vacature ontstaat.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
b. door bedanken.
4. Indien het aantal bestuursleden te eriigertijd daalt beneden
de vijf, blijft het bestuur niettemin een wettig college
vormen uiterlijk tot aan de eerst volgende algemene vergadering, waarin in de bestaande vacature(s) moet worden voorzien.
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BESTÜÜRSFÜNCTIES; BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR:
Artikel 14,

1. De secretaris van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. De overige bestuursleden verdelen
onderling de overige functies, waaronder die van penningmeester, plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester en , telkens voor de duut van elke bestuursvergadering, een technisch voorzitter.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls de secretaris of een der
overige leden van het bestuur zulks wenselijk acht, doch
tenminste twee maal per jaar.
3. De bestuursvergaderingen worden tenminste tien dagen tevoren
schriftelijk geconvoceerd.
4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de in dit artikel
lid één bedoelde technisch voorzitter.
5. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering één stem uit.
6. Geldige besluiten worden genomen met tenminste de volstrekte
meerderheid van het in totaal door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden uitgebrachte aantal
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is
het voorstel verworpen.
7. Bestuursleden kunnen zich bij schriftelijke volmacht door
een medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan slechts één mede-bestuurs lid vertegenwoordigen.
8. Een unanieme schriftelijke verklating van de gezamenlijk
fungerende bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een
besluit, hetwelk met algemene stemmen werd aangenomen, in een
vergadering, waarin alle fungerende bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd waren.
9. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of de plaatsvervangend secretaris,
en bij ontstentenis van dezen wijst het bestuur een van zijn
leden hiertoe aan; de notulen worden door de vergadering
vastgesteld en door de voorzitter en door de notulist onder-

-.7tekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter van de vergadering
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een bestuursbesluit niet beslissend,
10. In het huishoudelijk reglement als vermeid in artikel 24
kunnen nadere bepalingen worden opgenomen omtrent de verdeling van de werkzaamheden van het bestuur alsmede omtrent de
bestuursvergaderingen.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel IS.

1.
2.
3..

4.

5.

6.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het
bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
Het bestuur is bevoegd tot het instellen van werkgroepen en
tot delegatie van speciale werkzaamheden aan die werkgroepen.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, ten andere titel verwerven, bezwaren en vervreemden van registergoederen.
In het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel 24
kunnen nadere bepalingen worden opgenomen omtrent de samenstelling en het functioneren van werkgroepen.
De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
drie gezamenlijk handelende bestuursleden, die door het bestuur worden aangewezen, behoudens de bevoegdheid van het
bestuur om een afwijkende vertegenwoordigingsvoorziening te
treffen.
De in het vorige lid bedoelde bestuursleden treden op als
woordvoerders der Vereniging.

JAARVERSLAG, REKENING -EN VERANTWOORDING:
Artikel 16.

1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
Vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging
kunnen worden gekend.
3.

Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17, brengt het
bestuur zijn jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar
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uit en doet/ onder overlegging van een balans en een staat
van ontvangsten en uitgaven - de jaarrekening -, rekening en
verantwoording over zijn, in dat verenigingsjaar gevoerd,
bestuur. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur
en behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit zijn
midden een commissie van tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur - de Kascommissie -, welke
tot taak heeft toezicht te houden op het financiële beleid
van het bestuur. De Kascommissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur, en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de Kascommissie alle gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
• waarden te tonen en inzage van boeken en bescheiden van de
Vereniging te geven.
ALGEMENE VERGADERING:
Artikel l?.

1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door rle wet of door de statuten
aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, v66r één en dertig mei, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering -, gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. voorziening in vacature(s);
b. het jaarverslag en de jaarrekening;
c. de begroting voor het komende verenigingsjaar; het bepaalde in de laatste zin van lid S van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing;
d. voorstellen van het bestuur of van de leden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenst, of tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der
stemmen dit schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van
redenen, verzoeken. In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een ter-

-9mijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 18.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, en worden gehouden binnen Nederland, ter plaatse als
door het bestuur te bepalen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en de donateurs. De termijn
voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
TOEGANG EN STEMRECHT:
Artikel 19.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van
de Vereniging en de donateurs. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang.
2. Stemgerechtigd zijn de leden; door elk lid kan één stem
worden uitgebracht.
3. Een lid kan zijn stem bij schriftelijke volmacht laten uitbrengen. Een lid kan voor ten hoogste drie leden bij volmacht stem uitbrengen.
VOORZITTERSCHAP; NOTULEN:
Artikel 20.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter,
die door het bestuur uit zijn midden voor de duur der vergadering wordt aangewezen.
2. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen worden door
de secretaris of plaatsvervangend secretaris van het bestuur
en bij diens ontstentenis door degene die daartoe door de
voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden, die door die voorzitter en door de notulist worden
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt
ter kennis van de leden gebracht.
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BESLÜITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 21.
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
2. Teneinde geldige stemmen te kunnen nemen dienen ter vergadering tien procent (10%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Indien ter vergadering het vereiste
quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is zal een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan
twee doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering,
waarin omtrent de op de agenda voor die vergadering vermelde
onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping tot de nieuwe
vergadering wordt vermeldt dat en waarom kan worden besloten
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
3. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is het voorstel verworpen.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een andere
wijze van stemmen voorstelt, en geen der stemgerechtigde
aanwezigen zich daartegen verzet.
STATUTENWIJZIGING:
Artikel 22.
1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan/
moeten tenminste vijf dagen v66r die vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop
de vergadering wordt gehouden.

-113. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/
derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING:
Artikel 23.

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 en 3
van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen
van de ontbonden Vereniging, tenzij bij het besluit tot
ontbinding andere vereffenaars worden aangewezen.
3. Aan het batig saldo na vereffening, wordt een bestemming
gegeven als te bepalen door de algemene vergadering, bij
het besluit tot ontbinding van de Vereniging.
REGLEMENT:
Artikel 24.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen, en kan in een aldus vastgelegd reglement aanvullingen en wijzigingen aanbrengen.
2. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch
met de statuten.
GESCHILLEN:
Artikel 25.

In alle gevallen, waarin tussen de Vereniging en de leden of
donateurs een geschil ontstaat, wordt bindend beslist door de
algemene vergadering.
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1. PARTIJSTRUCTUUR
SCHEMA I:
stat. art. 15:5&6/ hr 1.1.1.
dagelijks bestuur
(3 bestuursleden)

stat. art. 12 ff/hr 1.1.2.
algemeen bestuur
(5 tot 9 personen)

irhr 1.4.
l afdeling!besturen

hr 1.2.1.
schrijfstuurgroep

hr 1.2.2.
verspreid/werf
stuurgroep

hr 1.2.3. {hr 1.3. "j
manifestatie- l werk- i
stuurgroep
j groepen j

stat. ar1.17 ff
algemene ledenvergadering
(bepaalt de partijkoers en roept het bestuur ter verantwoording;
de leden hebben stemrecht, de donateurs toegang tot de vergadering)

uitleg:
———
—
stat.
hr
1.1.

» vaste struktuur
- variabele struktuur
- statuten 28 december 1979
- huishoudelijk reglement 11 januari 1980
BESTUUR

. . .

1.1.1. DAGELIJKS BESTUUR

De drie gezamenlijk handelende bestuursleden die de Nationale
Centrum Partij in en buiten rechte vertegenwoordigen (stat. art.IS:S)
en als woordvoerders der partij optreden (stat. art 15:6) vormen het
dagelijks bestuur van de partij.
Alle besluiten van het dagelijks bestuur worden unaniem genomen,
behoudens die waarvan dit bestuur unaniem heeft besloten dat een
volstrekte meerderheid (i.c. twee stemmen) voldoende is.
1.1.2. ALGEMEEN BESTUUR

Het bestuur waarvan in de statuten sprake is heet het algemeen
bestuur.
Dit bestuur komt 20 mogelijk eens in de veertien dagen op een
vaste dag in de week bijeen.

-13Al het behandelde in de bestuursvergaderingen is vertrouwelijk tot
op de dag waarop het bestuur zich heeft te verantwoorden tegenover
de algemene ledenvergadering.
Het quorum voor geldige bestuursbesluiten bestaat uit vier bestuursleden, van wie ten minste twee dagelijkse bestuursleden. Het
afwezige lid van het dagelijks bestuur wordt binnen 48 uur in kennis
gesteld van hetgeen in zijn afwezigheid besloten is.
1.1.3. SECRETARIAAT
De secretaris beheert de postbus en verzorgt de correspondentie
van de partij. Behalve de secretaris hebben slechts de twee overige
leden van het dagelijks bestuur te allen tijde toegang tot de postbus. De brieven worden onmiddel!jk in vertrouwelijke bewaring aan
de secretaris overhandigd, die deze in het secretariaat deponeert
alwaar ze ter inzage liggen voor de leden van het algemeen bestuur.
Alle uitgaande stukken worden vóór verzending ter lezing voorgelegd aan de leden van het dagelijks bestuur.
Deze stukken dienen door ten minste twee leden van het dagelijks
bestuur te worden ondertekend.
Voor het bepaalde in de vorige twee zinnen kan ontheffing worden
verleend middels een unaniem besluit van het dagelijks bestuur.
1.1.4. FINANCIËN
De penningmeester beheert de postgiro-rekening van de partij.
De plaatsvervangend secretaris, zijnde lid van het dagelijks
bestuur, beheert de bankrekening van de partij.
Alle geldhandelingen worden ondertekend door twee leden van het
dagelijks bestuur.
1.2.

STUURGROEPEN

Er bestaan drie stuurgroepen, die de besluiten van het algemeen
bestuur op verschillende gebieden voorbereiden, te weten:
1.2.1. de schrijf-stuurgroep,
1.2.2. de verspreid/werf-stuurgroep,
1.2.3. de manifestatie-stuurgroep.
ledere stuurgroep wordt voorgezeten door een door het bestuur aangewezen bestuurslid en bij diens ontstentenis door een ander door
het bestuur uit zijn midden aangewezen lid.
Zo mogelijk dienen beiden tegelijkertijd aanwezig te zijn op de
vergaderingen van de desbetreffende stuurgroep.
Ieder bestuurslid heeft toegang tot de vergadering van alle stuur-

-14-

groepen.
De vergadering van de stuurgroepen zijn besloten en dragen een
vertrouwelijk karakter.
De vergaderdata worden tijdig en tenminste voor de eerstvolgende
bestuursvergadering aan het bestuur medegedeeld.
Bij tussentijdse wijzigingen van de vergaderdata wordt ieder
bestuurslid tenminste vierentwintig uur voo'r afgesproken vergaderdatum op de hoogte gesteld.
Voor de besluitvorming van deze stuurgroepen gelden dezelfde
bepalingen als in art. 14 van de statuten.
De voorzitters van de stuurgroepen of hun plaatsvervangers
brengen schriftelijk en/of mondeling verslag uit van de werkzaamheden van hun stuurgroepen op iedere eerst volgende bestuursvergadering, tenzij hiervoor door het bestuur ontheffing wordt
verleend.
1.2.1. DE SCHRIJF-STUURGROEP

De schrijf-stuurgroep bereidt alle documenten van de partij voor
die voor publicatie bestemd zijn, zoals
1. het partijorgaan en andere partij-periodieken,
2. vlugschrifen,
3. aanplakbiljetten,
4. rapporten,
5. en alle andere geschriften die de bedoelingen van de partij
uitdragen.
Het bestuur geeft al of niet toestemming tot publicatie van
voornoemde geschriften.
Wanneer snel handelen geboden is, zoals in de periode tussen twee
bestuursvergaderingen in, beslist het dagelijks bestuur unaniem
over de publicatie.
1.2.2. DE VERSPREID/WERF-STUURGROEP

De verspreid/werf-stuurgroep draagt zorg voor het verspreiden van
de publicaties van de partij en voor het werven van leden en
donateurs.
De stuurgroep kan slechts tot actie overgaan als hiervoor toestemming is gegeven door het bestuur.
1.2.3. DE MANIFESTATIE-STUURGROEP

De manifestatie-stuurgroep bereidt iedere manifestatie van de
partij naar buiten voor, zoals
1. openbare bijeenkomsten,
2. betogingen.
Deze groep stelt een ordedienst samen, die zorg draagt voor een

-15ordelijk verloop van de manifestatie. De ordedienst ziet toe
dat op de manifestatie niets onwettigs geschiedt en treedt
in verband hiermede op in nauw overleg en in goede samenwerking
met de politie ter plaatse van de manifestatie.
1.3. WERKGROEPEN

De organisatorische opzet van de werkgroepen, waarvan sprake
is in art. 15s2 van de statuten, is in beginsel dezelfde als
die van de hierboven geschetste stuurgroepen.
1.4. AFDELIN^BESTUREN

Het algemeen bestuur benoemt de leden van het bestuur van
een plaatselijke afdeling uit een voordracht van die afdeling.
Deze afdelingsbesturen brengen schriftelijk verslag uit van
hun werkzaamheden aan het algemeen bestuur.
In afwachting van een statuten-wijziging ten behoeve van een
gelede partij-organisatie behoeft iedere actie naar buiten van
de plaatselijke afdelingen de goedkeuring van het algemeen
bestuur.
2. TOELATING, SCHORSING EN SCHRAPPING VAN LEDEN EN DONATEURS
2.1. TOELATING

Het algemeen bestuur ziet toe dat een aanmeldingsformulier wordt
samengesteld voor aspirant-leden en -donateurs.
Indien het aanmeldingsformulier met opzet onjuist is ingevuld
is het lidmaatschap ongeldig.
Het algemeen bestuur beslist over de toelating tot lid of
donateur pp de eerste bestuursvergadering volgend op de datum
van binnenkomst van het aanmeldingsformulier, tenzij dit niet
mogelijk blijkt. In het laatste geval zal in de eerstvolgende
bestuursvergadering waarop dit mogelijk is over toelating worden
beslist.
2.2. SCHORSING_EN_SCHRAPPING

Het bestuur kan een commissie van beroep instellen ter behandeling
van schorsing en schrapping van leden en donateurs.
3. GELDELIJKE BIJDRAGEN

De bijdragen van leden en donateurs worden aan het begin van ieder
kalenderjaar door het algemeen bestuur vastgesteld.
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd tussentijdse tarief-

-16wijzigingen door te voeren.
Voor het jaar 1980 zijn de bijdragen alsvolgd vastgesteld:
aktieve leden:
minimaal ƒ 25,00 per jaar
passieve leden lage inkomens:
minimaal ƒ 50,00
idem
midden inkomens: minimaal f 75,00
idem
hoge inkomens:
minimaal 1 100,00
donateurs :
lage inkomens
minimaal ƒ 75,00
midden inkomens
minimaal f 100,00
hoge inkomens
minimaal / 150,00

4. ONTSNAPPINGSCLAÜSÜLE

Mocht een bepaling in het huishoudelijk reglement in strijd zijn
met de statuten of de wet, ofwel als zodanig kunnen worden
uitgelegd dan geldt ze als niet ongesteld.

Goedgekeurd op 24 januari 1980.

hoeft Nederland, het dichtsbevolkte land t \wereld, niet ten
onder te "gaan in de vloedgolf van legale *-.. illegale vreemdelingen. Tegelijkertijd doet de CENTRUtiPARTIJ een beroep op
Uw verantwoordelijkheid als Nederlander om niet te verglijden
in een egoïstische levenswijze, waarin een ieder -eenzaam- in
een materiële welvaart Vwelgt, die mede ten koste van een
voortschrijdende milieuvervuiling en verarming van de Derde
Wereld tot stand is gekomen. Zij streeft daarentegen naar
verwezenlijking van een We^aijnssituatie, waain wij allen, in
goede verstandhouding met allerlei culturele groepen, vorm
kunnen geven aan onze eigen, nederlandse cultuurpatroon. Het
waarborgen en dynamisch uitbouwen van dit cultuurpatroon is,
naar de stellige overtuiging van deze partij, .het enige bestaansrecht van de Nederlandse staat en zijn grenzen.
Wilt U meer weten over onze CENTRUM-ideologie (de niet-linksniet-rechts-gedachte), schrijf of bel ons (liefst 's avonds)
dan. Ook kunt U de bestelbón in deze folder invullen, waarna
wij U zo spoedig mogelijk het bestelde materiaal toesturen.

Hiermee bestel it «t volgende waarna ik na overmaking van het
/verschuldigde bedrag op CENTRUMPARTIJ, postgiro 44 24 916, of
Centrumbank nr.95 68 026 93 het bestelde toegestuurd krijg.
...ex. TIENPUNTEN PROGRAM a ƒ2,00
ƒ
Dit programma is eeü.toïitwerp waar U als lid over kunt beslissen. Het behandelt punten als: staatsinrichting, economie,
buitenlandse politiek, binnenlandse veiligheid, landsverdediging, sociale zekerheid, huisvesting, cultuur en milieu.
...ex. MIDDENWEG a ƒ3,00
ƒ
Dit is het maandblad van de CENTRUMPARTIJ, waarin de gulden
middenweg in de nederlandse politiek zichtbaar gemaakt wordt.
... ex. STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT a f5,00.
ƒ
Hierin is de volstrekt demokratische struktuur van de partij
beschreven.
TOTAALBEDRAG: ƒ
Ik heb ook belangstelling voor de eerstvolgende voorlichtingsavond van de partij.
NAAM
:
STRAAT :
POSTCODE:

PLAATS:

De CENTRUMPARTIJ gelooft niet in zulke pasklare oplossingen,
die veelal in het ideologisch keurslijf van de klassestrijd,
de vrije markt economie, het confessioneel gekwezel en meer
van dat eenzijdig denkwerk vervat zijn. Wél vertrouwt zij
op het nuchter verstand van zelfstandig denkende nederlanders,
van redelijke mensen die bereid zijn de handen uit de mouw
te steken als de nood aan de man komt. Zó is Nederland
eensgezind na de oorlog weer opgebouwd, zijn de watersnoodrampen overwonnen. Samen hebben zulke mensen er ook voor
gezorgd dat er sociale voorzieningen kwamen voor hen die ze
werkelijk nodig hadden.

Toch komen er, met duizenden per maand, mensen van buiten
Nederland om in dit overvolle landje te gaan wonen. Legaal
of illegaal; vaak geronseld om voor 'dynamische' ondernemers
onderbetaald werk te doen, de loonkosten te drukken, om dan
weer afgedankt en gedropt te worden op de stoep van sociale
zaken. De nederlandse belastingbetaler is dan wél goed genoeg om deze mensen en hun vaak uitgebreide familie voor
onbepaalde tijd te onderhouden.

den, zoals het Vreemdelingenvraagstuk, misbruik van sociale
voorzieningen en woningnood in de sfeer van wederzijdse verdachtmaking en politieke hetzes terecht komen. Is de samenleving op deze wijze geheel ontwricht, dan kunnen zij de
macht grijpen om hun pasklare oplossingen door te drukken.

Staat U ook vrijwel dagelijks in de file? Of in de rij voor
een woning? Voor een baan; voor een plekje op het strand;
op de camping, of voor een simpele parkeerplaats? Dan stelt
U met ons nuchter vast: Nederland is overbevolkt. Er kan
dus nauwelijks iemand meer bij...zou U zo donken.

Een aantal gevolgen van deze wantoestanden zijn: een uitzichtloze woningnood, voortschrijdende ver-rt'!*->>rc'-ing van
grote delen van Nederland, toenemende geweldpleging en
spanningen tussen de nederlandse bevolking en allerlei
etnische en culturele minderheden. Dit alles is weer koren
op de molen van rechtse en linkse fascisten. Deze machtsbeluste Toeperingen zi in er immers bi i gebaat f*at nisstan-

Deze CENTRUMPARTIJ is opgericht door een aantal jongeren die
géén vertrouwen hebben in het eenzijdig denken en doen van
links en rechts. Zij zoeken de oplossing voor de vraagstukken waar NpHerl and 7.0 langzamerhand in dreipt te verzinken, irv

bet i7.rV. .I?r.;.V, het hart van het nederlandse volk. Deze partij
stelt vast dat de gemeenschapszin in dit land bezig is uiteen
te vallen door de opgezweepte onderlinge wedijver naar materieel gewin: een duurdere auto, een verdere vakantiereis,
volmaaktere stereoapparatuur en dergelijke. In deze sfeer van
materialistisch egoïsme is een nationale eensgezinheid niet mogelijk. Toch appeleren verschillende politieke partijen door
onhaalbare materiële beloftes aan dit soort egoïsme.'
Gemeenschapszin is volgens ons optimaal mogelijk wanneer wij
allen ons weer bewust worden van wat ons gemeenschappelijk
bindt: onze cultuur, taal en j'.emeenschappelijk doorleefd verleden; en juist omdat wij ons verwant voelen aan elkaar, worden wij ons des te meer bewust van onze gedeelde verantwoordelijkheid jegens het land dat ons heeft voortgebracht.
De -ÏEïïTRlJMPA-i'r LtJ doet een beroep op Uw verantwoordelijkheid
als wereldburger om een einde te maken aan de ongelijke verdeling van de welvaart over onze planeet, die de kern vormt
van het zogenaamde vreemdelingenvraagstuk. Hierdoor kan iedert-en in zijn eigen land een redelijk bestaan opbouwen en
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DIStT.:

Bljlage(n):

Afschr.:

BO:

Betreft:
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Bijeenkomst van Centrum

ferti.1.

Op 23-5-80 zou in Utrecht een bijeenkomst plaatsvinden van dé
Centrum Partij, zijnde een in de ogen van de CPN fascistische
organisatie. Middels een advertentie had de Centrum Partij belangstellenden opgeroepen te 20.00 uur in het Utrechtse Congrescentrum te komen, waar de bijeenkomst zou plaatsvinden.
De leiding van het Congrescentrum had eohter op het laatste moment haar veto uitgesproken over de vergadering* Dit had tot re<
sultaat dat leden van de C.P. op eigen naam zaalruimte hadden
gehuurd in het hotel Holiday Inn.
Veneinde het doorgaan van deze bijeenkomst te verhinderen wer—'
den de nodige tegenstanders opgetrommeld.
Inderdaad werd de bijeenkomst zodanig gestoord dat deze niet
kon worden voortgezet. Tussen de circa 100 betogers bevonden
zich uiteraard ook een aantal CPN'ers.

Op een kleine schermutseling na
bleef alles redelijk rustig.
—o—o—o—o—o—o—o—

a» A 03

Rubricering! 1)

GEMEENTEPOLITIE VERBINDING Nr. 595
INLICHTINGENDIENST

ACD

nummer :

datum • 17-1 r>,i oan

datum

1516902
2 v UU J O L'

Co
b.

d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
'a-Gravenhage.
Evaluatie:

Datum bericht:

Bijlage(n)

Betreft: Centrumpartij.
Op zaterdag 4 oktober 1980 omstreeks 04.45 uur zijn te Rotterdam aangehou
den terzake van het plakken zonder vergunning van stickers van de Centrum'
partij:
Naast de stickers zijn in een auto, waarmede betrokkenen zich verplaats
ten, manifesten van de Centrumpartij aangetroffen.
Bijgevoegd een sticker alsmede een manifest.

Ü80KT.80-1

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A57M

1516902

VERKORT V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A VAN DE
CENTRUMPARTIJ
1. STAATSINRICHTING:
De nederlandse staat ontleent zijn voornaamste bestaansrecht aan het behoud en
dynamisch uitbouwen van de nederlandse
kuituur* zoals die zich in.de loop van
de europese geschiedenis volgens christelijke en humanistische normen en
waarden heeft ontwikkeld.
Het aktief en passief kiesrecht is
voorbehouden aan nederlandse staatsburgers.
Br komt een referendum voor vraagstukken van nationaal belang.
2. ECONOMIE:
De overheid moet haar uitgaven terugbrengen. Hierdoor kunnen de belastingen worden verlaagd. Het ondernemersklimaat wordt verbeterd, het partikulier initiatief wordt sterk bevorderd.
Het belastingstelsel wordt overzichtelijker, de lasten eerlijk en naar
draagkracht verdeeld.
3. SOCIALE ZEKERHEID:
De kwaliteit van de sociale voorzieningen wordt verhoogd ten bate van
hen die ze werkelijk nodig hebben.
Belastingfraude, ontduiking van sociale lasten en misbruik van sociale voorzieningen worden krachtig
bestreden.
4. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:
Ontwikkelingssamenwerking wordt gekoppeld aan vrijwillige remigratie,
afvloeiingsregelingen en het scheppen van werkgelegenheid in de herkomstlanden van migranten.
Humanitaire hulp van overheidswege
vindt plaats via het wereldrampenfonds. De slachtoffers worden in
hun eigen landen geholpen.
5. BUITENLANDS BELEID
De reeerine eerbiediet onverkort

6. LANDSVERDEDIGING:
Zolang er geen algemeen aanvaardbaar
alternatief is blijft Nederland lid
van de NAVO.
7. BINNENLANDSE VEILIGHEID:
De te voet patrouillerende wijkagent
wordt overal ingevoerd.
Er worden zeer strenge maatregelen genomen tegen handel in verdovende middelen, illegaal binnenkomen en -halen
van vreemdelingen en gijzelingen.
De overheid beschermt de burger tegen
iedere inbreuk op zijn privë-sfeer.
8. HUISVESTING:
In het kader van een landelijke aanpak om de woningnood zo snel mogelijk
op te heffen wordt misbruik van huizenen grondspekulatie aan banden gelegd.
Het voortrekken van bepaalde groepen
en dus diskriminatie van de eigen bevolking bij woningtoewijzing wordt onmogelijk gemaakt.
9.ONDERWIJS EN KÜLTUUR:
Kunst, kennis en sport zijn drie volstrekt gelijkwaardige hoofdbestanddelen van de nederlandse kuituur. Het
onderwijs op alle nivo's dient dan ook
aan ieder bestanddeel zo mogelijk evenveel aandacht te besteden. Een gezonde
geest in een gezond lichaam is een
richtlijn die tot uiting komt in alle
lesroosters. Dus géén kenniswaterhoofden.
Wetenschappelijk onderzoek wordt krachtig
bevorderd.
10. MILIEU:
Er komt een goed doortimmerde milieuwetgeving, die uitgaat van het beginsel:
de vervuiler betaalt.
De overheid doet alles om het milieubewust gedrag bij de hele bevolking te
bevorderen.
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BESTE MENSEN
DE CENTRUMPARTIJ is OP 11 MAART 1980 OPGERICHT, HET WOORD 'CENTRUM' WIL
ZEGGEN DAT WIJ NfET DE BELANGEN VAN RECHTS OF LINKS., MAAR VAN HÉÉL DE
NEDERLANDSE BEVOLKING CENTRAAL WILLEN STELLEN, LOGISCH DAT WIJ DAN DOOR
DE LINKSE EN RECHTSE PERS EN PARTIJEN FLINK WORDEN AANGEVALLEN,

WAAROM DOEN zij DAT? OMDAT wij RONDUIT DURVEN TE ZEGGEN WAT ER IN NEDERLAND AAN DE HAND IS, U MERKT TOCH OOK DAGELIJKS DAT ONS LAND OVERVOL IS?
DAT WIJ HIER AL GENOEG PROBLEMEN HEBBEN? DlT BLIJKT DAGELIJKS UIT DE
VERSLECHTERDE EKONOMIE/ DE VERVUILING, DE WONINGNOOD/ DE WERKLOOSHEID,

DAAROM VINDEN wu DAT MENSEN WAAR OOK TER WERELD, DIE IN NOOD ZIJN/ WÉL GEHOLPEN MOETEN WORDEN, MAAR NEET DOOR ZE ALLEMAAL NAAR NEDERLAND TE
HALEN. EEN UITZONDERING ZIJN NATUURLIJK DE POLITIEKE VLUCHTELINGEN/ ALS
UIT NAUWGEZET ONDERZOEK BLIJKT DAT ZIJ DAT OOK WERKELIJK ZIJN,
WAT WIJ WILLEN VOORKOMEN IS/ DAT ÉN MINDERHEIDSGROEPEN ÉN INHEEMSE NEDERLANDERS IN EEN LAND KOMEN TE LEVEN/ WAAR ZIJ ZICH STEEDS MOEILIJKER KUNNEN
REDDEN, DUS: WÉL ANDEREN HELPEN/ MAAR VOORAL IN HUN EIGEN LANDEN. HOE?
LEES ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA PUNT 4 HIERACHTER,

NATUURLIJK/ DAT HOEFT NIEMAND MET ONS EENS TE ZIJN, Wu WILLEN DE GROTE
PARTIJEN EN WIE DAN OOK NIET HET RECHT ONTZEGGEN OP TE KOMEN VOOR DE
BELANGEN VAN MENSEN EN GROEPEN WAAR OOK TER WERELD,

MAAR wu VAN DE CENTRUMPARTIJ MOGEN BLIJKBAAR Ni ET OPKOMEN VOOR DE BELANGEN
VAN DE EIGEN BEVOLKING, DAN WORDEN WIJ UITGEMAAKT VOOR ALLES WAT MOOI EN LELIJK IS, DAN WORDT ER GESCHOLDEN/ GEDREIGD/ GEDEMONSTREERD OM ONS HET
DEMOKRATISCH RECHT VAN VRIJE MENINGSUITING EN VERGADERING TE ONTNEMEN,
TOCH LATEN WIJ ONS NIET KLEIN KRIJGEN, WlJ BLIJVEN ONS INZETTEN VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS/ VOOR ONZE PARLEMENTAIRE DEMOKRATIE/ ÉN VOOR ONS EIGEN
LAND/ DAT WIJ NA DE OORLOG MET EERLIJK ZWEET EN OFFERS WEER HEBBEN OPGEBOUWD, DlT LAND HEBBEN WIJ LIEF, WjJ LATEN DIT NIET VERLOEDEREN, KORRUPTI;E/ MISBRUIK VAN SOCIALE VOORZIENINGEN/ GIFLOZINGEN/ HANDEL IN VERDOVENDE
MIDDELEN/ ILLEGALE EETHUISJES/ ILLEGAAL SLACHTEN/ ILLEGAAL WERKEN/ HUIZENSPEKULATIE/ KRAKEN/ RELLEN/ PLUNDEREN/ DIT ALLES LEEST OF ZIET ü DAGELIJKS.

WANNEER is Uw AUTO AAN DE BEURT OM ALS BARRIKADE TE DIENEN? WANNEER WORDEN
BIJ U DE RUITEN INGEGOOID? HOE LANG WACHT U AL OP EEN WONING/ OP WERK?
HOE LANG ZIT U GEMIDDELD IN DE FILE? AL DEZE VRAGEN ZIJN KENNELIJK lABjQÊ
VOOR DE GROTE PARTIJEN. DAAROM STELLEN wtÓ DIE AAN DE ORDE, WlJ GELOVEN
NOP IN DE DEMOKRATIE/ IN Uw NUCHTERE VERSTAND/ UW MONDIGHEID OM OVER DEZE
PROBLEMEN MEE TE DENKEN EN TE BESLISSEN ZONDER ZICH TE LATEN INTIMIDEREN
DOOR ALLERLEI PRESSIEGROEPEN, WlLT U NET ALS WIJ DAT NEDERLAND LEEFBAAR ÉN
HERKENBAAR BLIJFT. SCHRIJF. BEL, STORT OF STEM OP
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Op maandag 17 november a.s. zal er een openbare vergadering plaatsvindex
van de CENTRUM PARTIJ. Plaats van handeling is hotel BEL AIR te Den Haag,
waar voor dit doel een zaal gehuurd is. E.e.a.werd aan de politie-DH mede»
gedeeld door dhr JANMAAT
' van de C.P.,die politiebescherming verzoekt
gezien voorgaande gebeurtenissen bij soortgelijke bijeenkomsten van de partij,
JANMAAT vertelde voorts dat er op zaterdag 15 nov.een advertentie in de
Haagse Courant zal staan waarin belangstellenden opgeroepen worden deze
vergadering bij te wonen. In deze advertentie zal Hotel BABILON als plaate
van vergadering genoemd worden, dit on kwaadwillenden om de tuin te leiden,
Hoe JANMAAT c.s. de goedwillenden naar de juiste plaats wil krijgen is nogf
niet bekend. Daar zou nog eens diep over nagedacht worden.
JANMAAT verwachtte dat er zeker 60 personen op deze bijeenkomst zullen kon
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Betreft: Vergadering van Centrumpartij op 17 november 1980
'
te 's-Gravenhage.
»
Op 12 november 1980 bracht de bekende Johannes G, H.
JANMAAT (3-11-1934) een bezoek aan de gemeentepolitie van
1s-Gravenhage.
Hij deelde het volgende mede.
De Centrumpartij, waarvan ik landelijk secretaris ben,
is voornemens op dinsdag 18 november in *s-Gravenhage een
openbare bijeenkomst te houden. Ik ben al in onderhandeling
met enkele zaalhouders, maar verwacht problemen van met name de C.P.N. In "De Waarheid" heeft een artikel gestaan waarin wordt opgeroepen zich te melden bij eventuele vergaderingen van de Centrumpartij met de bedoeling een knokploeg te
vormen om deze bijeenkomsten te verstoren. Wij weten dat onze partij is geïnfiltreerd door C.P.N.-era, wat ons onder
meer onlangs bleek bij een vergadering ten huize van een onzer bestuursleden in Amsterdam. Hieijfoleek een grote groep
demonstranten bij zijn woning aanwezig. Ook hierna, tijdens
een bijeenkomst in Bunnik bleek dat men van tevoren leuzen
die tegen ons gericht waren, had aangebracht.
Ik schat dat mijn partij thans enkele duizenden sympathisanten telt. Het aantal leden is aanzienlijk kleiner,
maar dit is niet verwonderlijk voor een partij die pas een
half Jaar oud is. Desondanks zie ik dat onze partij duidelijk
invloed heeft op de regering. Als voorbeeld daarvan beschouw
ik de thans ingevoerde visumplicht voor Turken on Surinamers.
De kritiek die van veel zijden op onze partij wordt gericht
is geheel onterecht, dit kan U afleiden uit ons programma.
Ik zal U t.z.t. nader informeren over plaats en tijd-,
stip van deze bijeenkomst en verzoek dan om politiemaatre*^ '',
gelen, zodat ons recht op Vereniging en Vergadering wordt
gewaarborgd."
Dezerzijds ia aan de heer JANMAAT medegedeeld dat de
politie, wanneer er sprake is van een serieuze vergadering,
de nodige maatregelen zal treffen. Hem is wel gewezen op
het verschil tussen een vergadering en een politieke demon'..
stratie (zonder vergunning). Hierop verklaarde de heer
JANMAAT dat het hem hier zeker niet om ging,

______
1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Naar aanleiding van vorenstaande bracht JANMAAT op
donderdag 13 november 1980 opnieuw een bezoek aan de gemeentepolitie alhier. Hij deelde toen mede dat hl J r ivoor /
maandagavond 17 november a.s. een vergaderruimte had ge> •
huurd In hotel Babyion. Daarnaast had hij ook nog al»
;<,
alternatief een zaal gehuurd in hotel Bel Air alhier.
In een advertentie in de Haagsche Courant van maandag 17 november zou dan melding worden gemaakt van deze
bijeenkomst in hotel Babyion. Ten bewijze hiervan over*
handlede hij aan rapporteur de tekst van deze advertentie. (Zie bijlage I),
7
Aan serieuze belangstellenden en leden die deze b/i-41eenkomst zouden willen bijwonen zou dan ter plaatse worden medegedeeld dat de vergadering in hotel Bel Air BOU •
plaats vinden. Hiermee dacht hij tegenstanders van de
partij de mogelijkheid te ontnemen de vwrgadering te verhinderen. Hij vertelde nog dat de huur van beide ruimten
de partij f. 1500.— ging kosten.'Verder zou van deze'
bijeenkomst filmopnamen worden gemaakt door Veronica t,v.
Hij vroeg nogmaals om politlebescherming omdat hlJ
een confrontatie met tegenstanders van de partij verwachtte.
In aansluiting hierop deelde hij op vrijdag 14 november telefonisch mede dat de bijeenkomst definitief
zou plaats vinden op maandag 17 november te 20.00 uur in
hotel Babyion en dat hij afzag van de mogelijkheid in
hotel Bel Air.
Uit het verslag van de gebeurtenissen die zich op
maandag 17 november hebben afgespeeld en die eveneens
in dit rapport zullen worden gerelateerd, blijkt dat er
wel In hotel Bel Air is vergaderd.
Op maandag 17 november 1980 verscheen op de voorpagina van de Haagsche Courant de advertentie zoals
JANMAAT ons had verteld. (Bijlage 2).
Op maandag 17 november 1980, omstreeks 19.00 uur
verzamelden voor de hal van hotel BabyIon, Koningin Julianapleln 35 te 's-Gravenhage, ongeveer een honderd personen. Zij wilden hiermee demonstreren tegen de te houden
openbare vergadering van de Centrumpartij in voornoemd
hotel. Door deze demonstratie wilden zij de vergadering
beletten. Om dit kracht bij te zetten hebben zij omstreeks 19.55 uur de hal van het hotel bezet. Omdat de
bezetters geen zekerheid hadden of de leden van de Ce.n^ ,
trumpartlj wel of niet binnen waren, scandeerden zij .
"Fascisten eruit ! Fascisten eruit !".
• ^
Inmiddels waren tijdens de bezetting enkele rullen
van de hal van het hotel gesneuveld. Hiervoor werden''?•?*••:.•;V
drie mensen aangehouden. Toen on 20.05 uur de politie
verscheen met het doel de hal te ontruimen, stull
echter op heftig verzet. Een groep demonstranten
beerde daarop de heer JANMAAT, die zich onder de
te ophield, de hal van het hotel uit te werken* Na
korte worsteling werd JANMAAT door de politie
den voor eigen en .andermans veiligheid.'
•:

- 3Om 20.25 uur keerde de ruat weder nadat een
voerder van hotel Babyion had verklaard dat de directie*
van de zaalaccomodatie de vergadering had afgelast.
"WIJ verhuren geen zalen aan racistische organisaties1*
aldus de voordvoerder.

-4-

In het Bel Air-hotel, gelegen aan de Johan de Wittlaan 30 te 's-Gravenhage is echter omstreeks 20.00 uur
de vergadering van de Centrumpartij gewoon doorgegaan.
Deze vergadering, die werd bijgewoond door ongeveer 22
personen, bestaande uit 4 meisjes, 3 ouderen en het
overige gehoor bestond uit Jongelui variërend in de leeftijd van 18 t/m'25 Jaar.
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CENTRUMPARTIJ
de poHttsk* sMuaUa door drs. Janmaat zal worden besproken.
tsdan en betsngststandan rifn welkom vanavond 17 november
a.*, om 20.00 uur ta Hotel BabytonblJ het Centraal Station.
Adres:

Boven de advertentie die op maandag 1? november 1980 verscheen
op de voorpagina van de Haagsche Courant.
Onder de rectificatie annex verantwoording geplaatst op de
voorpagina van de Haagache Courant dinsdag 18 november 1980

Demonstratie tegen
advertentie
jlDsM krant wil fesst radst*•%• el fascistische tekst in
NMBT kolaannmi Of het na «e
of «•
•etrefr. DU
da heer H.A.M.
Qeeteatela, directeur van
fHtfboff Few (IrttravAnd op
è* .b«eliuldl«iiir. dat d«e
kraiH) een advertentie aad opaavomeo, die door een aantal
denwnatratitco •!» zodanif

Ondaaks het feit. dat de tekit
van de» advertentie, die opriap
een vergadering van de Centrumpartij in Babyion bij te
wonen, door de advertentie-afdeling van de krant niet als
aanstootgevend was onderkqnd, demonstreerde^ gisteravond een aantal personen, in
het oog gehouden door een
aanzienlijke politiemacht, vpor
het gebouw* van deze krant tegen het opnemen ervan.
4

»

In een gesprek; '«Mt een delegatie van de 'demonstranten,
legde de heer Hoefnagels uit,
dat de verantwoordelijkheid
voor de redactionele inhoud
van een krant, strikt gescheiden is van hetgeen in de advertentiekolommen staat. De
redactie is onafhankelijk, de
hoofdredactie is verantwoordelijk en heeft geen enkele
zeggenschap over wat er wel
of niet in de advertentiekolommen wordt opgenomen.
Voor het commerciële deel
van de krant wordt de verantwoordelijkheid gedragen door
de directie. Deze kan adver-,
tenties op vele gronden weigeren, o.m. indien deze een provocerend karakter hebben. In
het vervolg «al de Haagsche
Courant advertenties van dé
Centrumpartij niet meer opnemen.
,
•. ••• : . -*-•

Bijeenkomst'
afgelast
Verrolf vaa «*
De demonstratie voor de
krant volgde op een actie in
hotel Babyion, waar de heer
Janmaat, secretaria van de
Centrum Party, gisteravond
zou spreken. Deze bijeenkomst ging echter niet door
toen de directie van Babyion
uit de advertentie las om
welke partij het ging. De
heer Janmaat had op zijn eigen naam een zaal gehuurd.
Drie van de rond honderd
demonstranten werden door
de politie gearresteerd, toen
aij het hotel aan de achterkant wilden binn
binnengaa
ian en
een deur vernielden. Zfl werden even later weer vrü gelaten. Daarop trokken de demonstranten naar het gebouw van de. Haagsche Courant, dat met leuzen werd.
D» CPN Den Haag deelde
gisteravond een brief rond in
de raadzaal tijdens de begrotingibehandeUng, De Haam
gemeenteraad moM skhduiCentnuJ»
w» haar opvatti
tingen, vindt de» partij.
J.V«3uyn Lund (PFB)
vroeg het college van nurgs
meester en wethouders ar atj
de Haagse walhouders op
aan t e i n g e n dit soort Uf

J

Mensen- 15,26210
menigte
belegert
v

pand
Haagsche
Courant

Mobiele Eenheid van de
politie
nam
stelling
in
voor de ingang van de
Haagsche
Courant aan
de
Wagcnv
straat.

Ue pohtte mobitle «ennetQ, «ea»
tien man sterk, zorgde «ffwaai;
dat de deur van het gebou* g*ilolcn bleef. POOT mldsM v»s»
megafonen ward aan de aan
zigen in het gebouw
gemaakt, dat men een
tie eiste van de ingezonte
dedeling. De directie UeTtn
aan de redactie weten, geen M*.
zeggingen te mogen doen.
Toen de betogers dufrtoHjk
maakten nieste zullen vertrtk*
ken. werd een gesprek toept»'
staan van directielid H. A. M,
Hoef nagelü met een delegatie uit
de groep betogen.
Dit gesprek had niet de resultaten die de actievoerders in gedachten hadden. „Men verschuilt zich achter valse argualdus de wooMhmerDEN HAAG - Een grote mensenmenigte zorgde er maandagavond voor, dat de ge- menten",
van de betogers. Ja» de
plande vergadering van de als ultra-rechts bekend staande Centrum Partij in Hotel ders
krant zijn woord niet nakomt enBabyion niet doorging en dat twee manschappenwagens met mobiele eenheid van aandacht besteedt aan de antide politie moest worden ingezet om te voorkomen dat het pand van de Haagsche fascistische groepen, komen wij
terug, maar dan met duizendjen".
, Courant in de Wagenstraat bezet zou worden.
Nadat een telefoonnummer ••*
Chrib Kwant, woordvoerder viin kend was gemaakt, w«aT «e vetv
inzet van dit alles was Ma taf «tonden mededeling die de Haagsen* Trans vïi j l Krotvrij vertelde al dere acties gecoördineani aun
Courant en het Binnenhof In hun editie van maandag jL ep de vaar- noodzaak te zien om zijn abon- worden gingen de «anweufan/
aagina plaatsten «ver een vergadering van de Centrum Partij.
nement op te zeggen.
weg.
De CPN heeft inmiddels al la*»
Ternauwernood
kon
de
inmidDe» mededeling luidde JJederweten, dat ae wU dat («al f»Jjuw>'~ overvol, kan hierover in dels gearriveerde hoer Janmaat
meentebeatuur één brief athrQlt*
itd met vrije menings» door de politie ontzet worden.
aan alle zaalverhuurders oa» as
u.itng en vrijheid van vergade- „Anders waren er zeker ongete waarschuwen voor fascUtt,
ring vergaderd worden? Het lukken gebeurd", aldus de Babysche groepen.
Ion
directie.
antwoord krijgt u als u op de Volgens zegslieden van het hoopenbare vergadering komt van
de Centrum Partij".
tel. had de Centrum Partij een
Het antwoord op deze vraag zaal gehuurd voor zestig menwerd al gegeven voor de verga- sen. Om di» gemoederen enigsdering nog maar kon beginnen. zins tot rust Ie tuten komen werd
De directie van Babyion bekend een delegatie, bestaande uit de
van het Initiatief Comité
met 4e persoon van de organist* leden
tegen Racisme en Fascisme (die
tor Drs. Janmaat, voelde er wet- ;ook
Soesterduin actief waren
,- vsor om de vergadering •m deinactie
tegen de partij van de
te laten vinden. „Ben par- Haagse .f. Glirnmei
veen), de Sulij, die de rechten van de mede- rinaamse groep LOSON
de
mens niet garandeert is hier niet Onafnankelijken. in het en
Welkom", aldus de heer P. van toegelaten om zich ervan tehotel
verBrauketenvaoBabylon. •
•gewissen dat er werkelijk geen
Ue politie, die bang was voor on- Vergadering plaats vond.
eidheden. had een politie- &lerna richtte de woede van de
. samengetrokken voor da •Inmiddels tot een enkele honderLaider van de Centrum Partij, drs. Janmaat (links), k9p
ven het hotel. Bgitati het den mensen aangegroeide groep
hotel irorjde.de memajunenifte, ilch op d< Haagsche Courant en «auwernood ontzet worden door da potttte
f» ongenoegen kenbaar het Bthaenhoi. die de mededemaken over de Centrum ling geplaatst hadden. Ineen rap
gestaag. Een drietal van tempo ging htt rlehting Wagenhét pand van de
hen *ist in het hotel te komen
Bijlage 3
Direct na aan«%rJen achterdeur t*(oreeren.
DekeMndringera werden direct
dgoff «t politie in hechtenis g*, derd met t#ktten *|> .Haagwhe
namen, maar later op 'veraoek Courant, , faccteten krant^T *n
«HU de hoteEdirectie. die «een werden apnekkoren ingezet met
aangifte wilde doen van de ver- als l«us: „Sijthof pers. klote
pers". . . ' » •. .
nlÉHniVwwr vrii «etaten.

Centrum Partij
ruw verhinderd

Bijlage 4

•» 71/ Qoi^. £ <%St* A-***

Rechts
Het Vaderland
dinsdag 18-11-1980
Onder
De Telegraaf
dinsdag 18-11-1980

Gebouw Haagse
Courant bezet •
Vanon*/J-'A#>
Haagse redactie
DUN HAAG. dinsdag
Enkele tientallen demonstranten hebben gisteravond
de hel van het gebouw ven de
Haagse Courent aan de Haagse Wagenstraat bezet..
Ze bekladden muren en
trapten ruiten in.
Een sectie van de Haagse
Mobiele Eenheid legde een
kordon rond het gebouw.
De demonstranten eisten
de directeur van de Haagse
Courant, dhr. Hoefnagels, te
spreken. Zij wilden bij hem
protesteren tegen de plaatsing van een advertentie op
de voorpagina van de krant
door de rechtse Centrumpartij. In deze advertentie werd
een bijeenkomst van de partij gisteravond in winkelcentrum Babykm aangekondigd.
De demonstranten hadden
deze bijeenkomst eerder op
de avond verstoord onder andere, door een vals bomalarm te geven waarop de politie het gehele winkelcentrum ontruimde.

526210

Hotel Bftbylon gaf niet
' <-»

Vergadienng
Centrum Partij
verijdeld
DEN HAAG - GUtrravend
zou de Kring Den Haag van de
ak ultra-rechte bekentf staande
Centrum Partij een openbare
vergadering nouden in Hotel
Babyion.
De Centrum Partij had een
advertentie geplaatst in een
plaatselijk avondblad,. onder de
kop „Nederland is overveT. Kan
hierover in ons land; met vrije
meningsuiting en vrijheid van
vergadering, vergaderd «realen?
Het. antwoord krijgt u als ep de.
openbare vergadering va» de
Kring Deo Haag van de Centrum Partij de politieke situatie
doordrs. Janmaat zaf woréen
bcsmrewgn",,. • •
•.,
Lang voor de vergadering sou
beginnen had sic* een menigte
demonstranten v*ar en ta de bal
van het het»l verztneU onder
het roepen yan antt-fspaiegjetlM
leuzen. Aanvankelijk verkeerden de enkele hnneürds» demonstranten «rover in het ongeWÏSM of er at aanhaegenvan e>
Centrum Partij in de sael waren
of niet Veer de aüe sebtrheM
eruitr
tWn na enig* tt*i Je petitie de
hetelhal «dMa mlmkmmm stout
te dat ep venet. Ben grosp demonstranten trachtte daarop
spreker Janmaat, die sten tussen
het publiek hevejkl, de deur uit
te werken. Er ontstond een kort* .
stondige worsteling. ' Be rust
keerde weer. nadat een woordvoerder van Bsbyton had verklaard. dat de directie van de
zaalaccommodatie de vergadering had afgelast. „Wij verhuren
geen zalen aan fascistische organisaties". ze sprak de woordvoerder. Onder de demonstranten bevonden zich verscheidene.
gastarbeiders en Surinamer*.
Drie demonstranten <d*e een
deur van het hotel' heelden vernield werden aanvankelijk

Vervolgeastrok
ongeveer honderd «%«

^«w>*,jiMS

Haagse Courant m
straat. gismiKlssri
krant vemwte»
blad te zijn. <3*
werden leuzen
strekking met een
gebracht De Mei
kwam ter
spooriags
werd dat de 1

van de
>>>Uteegezegd{iJn*ittfe
krant nimmer meer •dwrteMte*
van ultra-rechtse

dus een actieleider.
contacttelrfoonnummer w«s afgegeven om 4e eventuele acjle
van vandaag
te
""
entbondde«'
Tijdens de l
ring gisteravond m tte Haagse
gemeenteraad, gaf de CRN 4H>
verklaring uit waar werd l
«en ep de advertentie ta
HaagseContentQe CPN witdfct
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Nieuwjaars-bijeenkomst Centrumpartij*
Op zondag, 18 januari 1981, te 14.JO uur werd in het
partijgebouw van de Centrumpartij, Anna Vondelstraat 15
te Amsterdam^ een Nieuwjaars-bijeenkomst gehouden voor bestuur en leden van de partij.
Bij deze informele bijeenkomst werden de volgende personen herkend.

Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van de persoonlijke ontmoeting in een ongedwongen sfeer bij een lekker
drankje en een heerlijk hapje.
- Eerst veel later kwam de bekende Johannes G.H. JANMAAT
(03-11-195^) binnen, kort hierna gevolgd door de bekende
~
%~
Hij was het ook die, nadat de tongen door de drank wat
waren losgekomen, met veel bravour aankondigde, dat hij
zich zou inzetten voor een "ordedienst",
uit de gesprekken die hij hierna voerde met voornamelijk
jongere aanwezigen, kon worden beluisterd dat men wapengeweld niet schuwde.
JANMAAT en ook
, die bij dit gesprek niet aanwezig waren, werden door anderen ingelicht over deze militante opstelling van deze jongeren.
liet hierna duidelijk aan met name
weten,
dat hij~van dergelijke methodes niets moet hebben.
Ook anderen keurden het gedrag van deze jongeren af..
h i \m even na 1
r
,. EINDE.
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POSTBUS 79 -1000 AB AMSTERDAM

niet rechts

• ^^^P^^ •

niet links

maar eerlijk opkomen voor alle Nederlanders
is ons devies.
Daarom zeggen wij wat u misschien al lang dacht:
• het moet lonend zijn om te werken
• sociale voorzieningen voor hen die ze
werkelijk nodig hebben!
• Nederland is géén immigratieland!
Vraag ons verkiezingsprogramma aan via
postbus 79, of telefoon 020-850584

Beste Mensen,
Onze Centrumpartij is opgericht, omdat we hoogst teleurgesteld
zijn in het beleid van de politici in Den Haag.
Zo vinden wij het VREEMDELINGENBELEID volledig verkeerd.
Van
waar ook ter wereld komen groepen mensen naar ons land. Als dat
nu slechts enkele politieke vluchtelingen zijn, is er niets aan
de hand. Maar uit economische en financiële motieven komen per
jaar bijna honderd duizend mensen ons land binnen. Een middelgrote stad dus. Die mensen worden dan bij voorrang gehuisvest,
ingericht, gekleed en gevoed. En dat alles op kosten van de eigen bevolking. Jan met de Pet betaalt het gelag. Zowel met zijn
belastinggeld als met zijn leefgenot. Want in de gewone volksbuurten wordt de situatie onleefbaar. Ministers zouden aan de
lijve moeten ondervinden wat dat zeggen wil. Vanuit hun dure huizen in mooie wijken hebben zij makkelijk praten. Bij hen in de
buurt komen de vreemdelingen niet te wonen. Want de vreemdelingen
mogen letterlijk alles. Hun eigen leefgewoonten en cultuur optimaal ontplooien. Wat dat zeggen wil merken we dag in dag uit:
Illegaal slachten, harde en vreemde muziek, veelgrotere gezinnen
met veel kinderen en soms meerdere vrouwen.
Dat wordt gesteund
door alle grote politieke partijen. Zij geven grote sommen van ons
belastinggeld uit om vreemde culturen hier tot ontwikkeling te
brengen. Subsidies worden gegeven voor de bouw van moskeeën, turkse badhuizen, aan allerlei instellingen en voor eigen omroepen.
Want ook de zendtijd, die op onze eigen zenders t et beschikking wordt
gesteld van de minderheden is al niet meer toereikend voor de steeds
meer eisende ethnische minderheden.
Als alles volgens plan verloopt krijgen de Vreemdelingen nu binnenkort ook STEMRECHT. Je zou zo denken: de politici in Den Haag
laten niets na om de eigen bevolking te pesten, ze in het harnas
te jagen en hun belangen links te laten liggen. Dan is de oplossing toch eenvoudig!! Haal vijftien miljoen Vreemdelingen naar
binnen en STEM NEDERLAND WEG
Onze Centrumpartij is daartegen. Daarom hebben wij een programma
wat uitgebreid ingaat, op alle politieke problem'en van vandaag de
dag: de werkloosheid, de milieuvervulling, de bezuinigingen, de
sociale uitkeringen, de defensie enzovoort. Als ook U ontevreden
bent over de politici stort dan ƒ.10.— op giro U3 U8 100 van de
Centrumpartij in Den Haag, dan krijgt U een informatiepakket toegestuurd.
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Betreft:

Hoofdbe stuur svergaderinp; Centrumpar ti.1.
Op woensdag, 18 februari 1981 te 20.00 uur, werd in d»
"Poort van Kleef", Mariaplaats 7 te Utrecht, een hoofdbestuur s vergadering gehouden door de Centrumpartij.
Aanwezig o.a.:
Frits H. BROOKMAN

Drs. GI.ESEN

Johannee O.H. JANMAAT

De vergadering werd geopend door de voorzitter JANMAAT. Als eerste punt van de vergadering werd het concept^verkiezingsprogram van de Centrumpartij besproken.(Zie voor
de inhoud van dit concept de bijlage.)
Dit concept is bedoeld voor de parlementaire pers. Tijdens
de behandeling hiervan, bleek dat enkele bestuursleden bepaalde punten veranderd zouden willen zien.
Drs. GIESEN had aanmerkingen op punt 1; waar sprake is van
de Nederlandse cultuur. Hij vond dat ook mensen met een geheel andere cultuur een plaats in de Nederlandse samenleving
moeten krijgen.
-De Heer
^_^ vroeg zich af of, waar sprake is van
handhaving van het twee-kamerstelsel, dit wel in overeenstemming is met punt 8 van het concept. Het door het kabinet in stellen van een referendum bij zaken die niet tot
een oplossing zijn te brengen, noemde hij onjuist.
JANMAAT vroeg zich af of het niet beter zou zijn een speciale vergadering te beleggen over dit onderwerp, _gezienRubricering:D
200A03
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gezien de kritiek op bepaalde punten. Dit zou dan wel op
korte termijn moeten gebeuren, b,v, op een zaterdag, omdat een en ander veel tijd zal vergen en neet in een paar
uurtjes besproken kan worden.
Met dit voorstel was iedereen het eens.
Vervolgens overhandigde JANMAAT de aanwezigen een lijst met
namen als voorstel van de kandidatenlijst voor de komende
Tweede Kamerverkiezingen.
Met de samenstelling hiervan ging het H.B. van de Centrumpartij akkoord.
Op deze lijst zijn de volgende kandidaten geplaatst.
Johannes G.H. JANMAAT,
Dr. BEUIJN.
'
Drs. GIESEN.
Hr. HONING.
Mevr. EVENHUIS
SOTTTOST.INGS.
Ing. ALBLAS.
Hr. GBOENEWEG.
Hr. ROHBEMA.
Hr. KLEUN.Hr. VAPENAAR.

-

~~

(Zie voor meer persoonlijke gegevens zoals beroep en opleiding etc. de bijgevoegde kandidatenlijst.
Hierna kwam het ontwerp voor het verkiezingspamflet ter spra
ke. BEOOKMAN was van mening dat hiervoor twee verschillende
teksten moesten worden gebruikt. Eén voor de wat hij noemde
de Arbeiders-wijken en één voor de betere buurten. Hij benadrukte dat hier geen sprake is van discriminatie maar
dat het voor iedereen in begrijpelijke taal moet zijn weergegeven.
Verder werd gesproken over het houden van een openbare vergadering in het kader van de komende verkiezingen.
JANMAAT vond dat hiermee even gewacht moet worden tot na de
beüandëling van het kort geding dat de Centrumpartij tegen
de CPN heeft aangespannen. Indien dit voor de partij gunstig uitvalt, wordt ook overwogen een kort geding aan te
spannen tegen de P.v.d.A., die ondemocratische uitlatingen
hebben gedaan aan het adres van de Centrumpartij.
-De heer-

MO A M
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BROOKMAN deelde mede dat hij van de heer voornoemd
het aanbod had gekregen de eerst volgende openbare vergadering bij hem thuis te houden in de Bijlmermeer te Amsterdam.
Het leek de vergadering dan maar beter op straat een bijeenkomst te houden, omdat dan van de huisraad nog iets
heel blijft.
Hoewel de heer
niet aanwezig was, werd van dit
voorstel maar afgezien.
Wel werd voorgesteld om fte zwakke plekken, met name Limburg en Drente met meer propaganda te bestoken.
De heer
kwam met het idee een politieke discussieavond te organiseren in het Gooi op zijn kosten. De Centrun
partij zou dan als zodanig niet worden genoemd. Wel zouden
er dan een aantal leden van de Centrumpartij aanwezig moeten zijn om de discussie te beïnvloeden in het belang van*
partij-ideologie van de Centrumpartij.
Voor het overige waren er geen belangrijke punten meer.
De eerst volgende vergadering,die nog niet kon worden
vastgesteld, zal vermoedelijk worden gehouden ten huize
van Mevr.
in Leiderdorp.
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Centrumpartij
O.B.
Voorstel Kandidatenlijst voor komende Tweede Kamerverkiezingen aan Hoofdbestuur op 18 februari 1981
drs Janmaat

46 jaar
opleiding : p o l i t i c o l o g i e
beroep : docent adviseur
lid geweest van.: K.V.P. . DS'70

dr Bruyn

58 jaar
opleiding : sociologie
;
beroep : ruimtel. ordening Gem Dienst
l i d van : P.v.d.A.

Drs Giesen

39 jaar
opleiding : medicijnen
beroep : bedrijfsarts
lid geweest van P.v.d.A.

hr Honing

55 jaar
opleiding H.B.S., M.O. Geschiedenis
beroep : Bankemployé voor p u b l i c rel
lid geweest van V.V.D.

mevr. Evenhuis

27 jaar
opleiding: atheneum
beroep: huwelijksconsulente

ing Scheelings

61 jaar
opleiding : M.T.S.
beroep : hoofd personeelszaken

i ng. Al bias

60 jaar
opleiding H.T.S.
beroep : verkoopingenieur
lid geweest van DS'70

hr Groeneweg

53 jaar
o p l e i d i n g 6.L.O.
beroep Transportdeskundige

hr Rondema

46 jaar
opleiding H.B.S.
beroep : accountancy
lid geweest van V.V.D.

h r Kleyn

60 jaar
opleiding l.t.s.
beroep bouwkundig tekenaar R.G.B
lid geweest van de Boerenpartij

hr Wapenaar

47 jaar
opleiding Mulo B

beroep redactiernedewerker N.R.C.

Centrumpartij.
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Hoofdbestuur. c o n c e p t verkiezingsprogramma voor 1981.
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De Nederlandse Staat ontleent zijn voornaamste bestaansrecht
aan het behoud en het dynamisch uitbouwen van de Nederlandse
cultuur, zoals die zich in de loop van de Europese geschledenis volgens de normen en waarden van het Christendom tn HUT
«a n isme heeft ontwikkeld.
nwiKKe ia.
Het stelsel der Evenredige Vertegenwoordiging wordt gehandhaafd. Een kiesdrempel
rempel wordt niet Ingevoerd. '

Het huidige twee-kamerstelsel blijft gehandhaafd.
De Tweede Kamer behoudt haar dominerende politieke poiltift.
De Eerste Kamer wordt direct gekozen.

Ter versnelling van de wetgevende procedures en een betere
functionering wordt de Eerste Kamer het budgetrecht ontnomen,
3, De Eerste Kamer houdt zich vooral op met een algemene visie
op de politiek. Als de Eerste Kamer een bij haar Ingediend
wetsvoorstel afwijst, heeft dit de ontbinding van de Eerst*
Kamer tot gevolg, die op korte termijn wordt herkozen.
5,1. De Constitutionele Monarchie onder het Huls van Oranje voet
boven de politiek staan.
2. Ter versterking van die positie wordt de Koning gevrijwaard
van politieke beslissingen en politiek handelen.
3. Dientengevolge wijst de Tweede Kamer de kabinetsformateur aan
op voorstel van het Tweede Kamer presidium. (T.K,-voorzitter
en fractieleiders.) De Koning benoemt vervolgens de formateur.
De Troonrede is het politieke programma van de regering. Dit
beleidsprogram wordt voorgelezen door de daarvoor verantwoordelijke Minister-President.bij de jaarlijkse opening van
de zitting van de Staten Generaal.

De Algemene Rekenkamer kontroleert alle overheidsuitgaven.
2. De uitgaven van alle ministeries, die nu op de post "geheim"
buiten de kontrole vallen, worden onder kontrole van de Reken*
kamer gebracht en publiekelijk verantwoord.
3. Uitgaven, welke om redenen van de veiligheid der Staat niet
publiekelijk bekend mogen worden gemaakt, worden alleen gedaan
door het Ministerie van Algemene Zaken. De kontrole wordt verricht door de Algemene Rekenkamer. Mocht de Rekenkamer deze
uitgaven niet kunnen fiatteren, wordt de desbetreffende post
voorgelegd aan de Hoge Raad. Stelt de Hoge Raad de Rekenkamer in het gelijk, wordt de kwestie publlkabel.
7,1. Het aantal ministeries wordt gereduceerd. Onder andere de

Ministeries van C.R.M, en Ontwikkelingshulp kunnen komen t*
vervallen.De diverse diensten worden, zover nodig, hergegrpepeerd onder de overige Ministeries,
ledere Minister krijgt maximaal twee onderministers toegewezen.

«M"
'•' V '
r' .

De democratische besluitvorming op landelijk niveau wordt verbetert door de Invoering van een volksstemming of referendum.
Het referendum wordt toegepast:
I. Bij zaken waarbij de politieke partijen In de Tweede Kamer
niet tot een oplossing kunnen komen. Het Kabinet besluit
dan tot het Instellen van het referendum.

, 'i
•*•.-'•f-f
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Centrumpartij
C om e j) t Verkie* i n g s p r o r a m
H00f dbtf tuu r
b. Wijst het kabinet een in de Tweede Kamer aangenomen
voorstel af, dan wel stuur het Kabinet een voorstel niet
niet door naar de Eerste Kamer, dan wel komt het kabinet
niet binnen een redelijke termijn met een wetsvoorstel inzake een aan de orde zijn politiek of maatschappelijk onderwerp, beslist de Tweede Kamer inzake het toepassen van
het referendum.
9

9.

Oe democratische besluitvorming op plaatselijk niveau wordt
verbeterd door de instelling van wijk-, dorps- en streekradfn.
Hiertoe wordt ook op plaatselijk en provinciaal niveau de
volksstemming
ingevoerd inzake plaatselijke en stretkbeltngei),
i

.
vv;

10, Het actief en passief kiesrecht voor verkiezingen van Neder*
';•
Itndse staatsorganen blijft voorbehouden aan kiezers dit In
- _ h«t bezit zijn van het Nederlandse Staatsburgerschap.

>«*.'.
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Betreft: HoofdbestuuTsvergadering Centrumpartij.
Op, vrijdag, 6 maart 1981 te 20.00 uur werd in hotel Babyion
te Den iaag, een vergaderinggehouden door het hoofdbestuur van
de Centrumpartij.
Hierbij aanwezig waren:
- Frits H. BROOKMAN.
- Johannes G.H. JANMAAT.'

KONST.
Verder waren aanwezig de"heer
en de heer
De vergadering werd geopend door de voorzitter JANMAAT. Deze"
wilde eerst beginnen met punt 8 van de agenda: "Fusies met andere partijen".
Hij deelde mede dat later op de avond een gastspreker zou komen
namelijk de heer
van de Nederlandse Christen Democrate:

XN.C.D.)

JANMAAT vertelde dat deze parrio vanuit een basiskamp aktiegroepen probeert te bereiken. Openbare vergaderingen worden
door deze partij niet gehouden. De heer
van
deze partij had JANMAAT opgebeld en hem de doelstellingen van
zijn partij duidelijk gemaakt. Het had JANMAAT daarom goed geleken deze avond alvast een vertegenwoordiger van deze partij
bij de vergadering aanwezig te hebben.
De vergaderin g besloot dat, zodra de heer
binnen zou
komen, hem allereerst een aantal vragen voor te leggen m.b.t.
de N.C.D.
Om ongeveer 21.00 uur verscheen de heer
. In het kort
gaf hij een uiteenzetting van zijn partij, waarvan hij voorzitter is, met daaraan gekoppeld het verlangen om samen met de
Centrumpartij de verkiezingen in te gaan.
Door JANMAAT werden toen aan hem enkele vragen gesteld o.a.
over het aantal leden van de partij; het bestuur en de
-financieëa-
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financiën.
deelde mede dat zijn partij 3 jaar bestaat
en ongeveer 400 leden telt.
Eens in de drie maanden, wordt er een z.g. info uitgegeven door
de N.C.D. Naast
als voorzitter, heeft de partij als secretaris de heer
voornoemd en de penningmeester is de
heer
- De neer
---. benadrukte dat het niet de bedoeling was te
komen tot een fusie met de Centrumpartij, maar alleen dat hij geplaatst kan worden op de kandidatenlijst van de Centrumpartij
voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hij meende hier goed aan te
doen omdat hij vrij bekend is in politieke kringen.
JANMAAT overhandigde hierna een aantal lijsten aan
,
waarop hij wat meer persoonlijke gegevens kon invullen.
- Hierna werd de pauze aangekondigd. Na de pauae vertrok de heer
.. De vergadering en met name de heer BHQQKMAN, had niet
bepaald een gunstige indruk gekregen van de figuur ^'"""ir.. Aanleiding waarom hij bij het verlaten van de vergaderzaal7döor
BHOOKMAN werd gevolgd.
- Intussen werd punt 3 van de agenda behandeld:"Vonnis rechter in
het kort geding_tegen de CPN.
De heer "'.
'~ was van mening dat dit voor de CPN een duidelijk
politieke zaak is geworden en dat nu het hek van de dam is en de
jacht op alles wat rechts is kan beginnen. Toch wil men via een
civiele procedure de CPN aanpakken. Bijzonderheden hierover zullen nog worden uitgewerkt.
-Intussen was de heer BEQOKMAN weer teruggekeerd op de vergadering. Hij deelde de vergadering mede dat hij toch wat argwanend
was geworden toen
vertelde dat er iets mis was gegaan bi;
de drukkerij voor de convocaties van de jaarvergadering van de
N.C.D. Vat bleek was, dat de heer
een verzameling soldaten uniformen heeftj o.a. Canadese en Duitse SS. Nu heeft hij
zich in deze uniformen laten fotografereh. In propaganda-materiaal van de N.C.D. is nu een foto afgedrukt waarop
""'": is gekleed in het uniform van de Duitse SS.
- Na het horen van deze onfrisse toestanden m.b.t. tèt de heer
en de N.C.D. werd door de vergadering unaniem besloten
elk contact met de N.C.D. te verbreken.
- Punt 4- van de agenda was:"Zaaldienst".
De vergaderizg vond dat een knokploeg er niet moet komen, maar gewoon een aantal jonge mensen die bij een vergadering tussen de
aanwezigen plaats nemen om op die manier de zaak in de hand te
houden.
- Punt 5 was de indienings-procedure van de kandidatenlijst.
De definitieve lijst ziet er nu als volgt uit:
- Johannes G.H. JANMAAT,
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- Drs. GIESEN.

- De heer
.
. die aanvankelijk op de lijst was
was geplaa^sTT is nier van afgevoerd.
- Punt 6 was de verkiezingscampagne en de financiën. JANMAAT
deelde mede dat de benodigde f.18.000 voor de verkiezing op
tafel liggen maar dat er verder weinig geld in kas is; ook
al omdat het kort geding tegen de C.P.N, veel geld heeft gekost. Hij riep iedereen dan ook op de partij financieel te
steunen.
In vertrouwen werd er mededeling gedaan dat de heer KONST
voornoemd f.4000.- heeft toegezegd aan de partij.
- Punt 7 van de agenda was"Verkiezingsprogram naar Partijraad!,' JANMAAT vroeg of deze op 22 maart bij hem kunnen worden ingeleverd.
-De rondvraag leverde niets op, zodat de vergadering tegen
24.00 uur door JANMAAT werd besloten.
EINDfc.
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O p l l naart 1980 werd de Centrum Partij
opgericht mede door dr Henry BROOKMAN
uit Amsterdam. Deze wetenschappelijk
medewerker had nog kort voordien (dec.
1979) de Nationale Centrum Partij (NCP)

Vreemdelingenstroom!

°"ullt' ** *— "rti3 —• '""•
in februari '80 in opspraak toen een

•TIUN D A A N O W

CENTRUMPARTIJ
war.ua T» -1000 AB AMSTERDAM - PQSTQRO ««,00

aantal van haar leden slaags raakte met
in de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam
verblijvende illegale gastarbeiders.
Omdat BROOKMAN met zijn partij een breed

publiek wil aantrekken, meende hij met een schone lei te moeten beginnen:
De Nationale Centrum Partij werd ontbonden en onder de naam Centrum Partij
werd opnieuw begonnen.
In de oprichtingsverklaring wordt vermeld dat de Centrum Partij niet
de belangen van links of rechts maar van de gehele Nederlandse bevolking
centraal wil stellen, daarbij vragen aan de orde stellend die voor andere
partijen kennelijk taboe zijn.
Sinds de oprichting heeft de CP in ieder geval op een aantal punten
de aandacht getrokken:
- de partij legt erg veel nadruk op het feit dat de In ons land verblijvende vreemdelingen de problemen van overbevolking vergroten en dat zij
daarom naar hun land van herkomst moeten terugkeren.
Uit de argumenten die de Centrum Partij bij deze redenering hanteert
blijkt dat de partij "volksnationalistische" kenmerken heeft;
- het tamelijk gematigde partijprogramma ten spijt plaatst de partij
advertenties en geeft stickers uit waarvan de tekst op z'n minst zeer
provocerend kan worden genoemd. Op deze manier lijkt de partij de problemen te zoeken om vervolgens verontwaardigd te kunnen wijzen op
"het feit" dat met name de linkse partijen de vrijheid van meningsuiting
en vergadering bedreigen;
- binnen de partij zijn al diverse malen stemmen opgegaan om te komen tot
de oprichting van een eigen ordedienst, die het hoofd zal moeten bieden
aan de problemen die telkens weer ontstaan als de partij een openbare
bijeenkomst belegt.

Een aantal Jongere leden heeft zich inmiddels bereid verklaard van zo'n
ordedienst deel uit te maken;
- gebleken is dat de Centrum Partij leden aantrekt, waarvan bekend is
dat zij politiek gezien thuishoren in de extreem rechtse hoek. liet name
de jongere leden blijken in de praktijk veel radicaler te zijn dan het
programma van de partij doet vermoeden. Daar het juist deze personen
zijn die gerekend moeten worden tot de meest actieve leden, lijkt het
er op dat zij in de toekomst meer het "politieke gezicht" van de CP
zullen gaan bepalen.

Het valt te verwachten dat deze leden zich in de toekomst steeds onafhankelijker van de Centrum Partij zullen gaan opstellen en gedragen.
Sedert haar oprichting concentreert de CP zich op deelname aan de Tweede
Kamerverkiezingen. Intussen is de partij er in geslaagd om diverse afdelingen op te richten, vooral in het Westen van het land.
In een recent uitgevoerd onderzoek van Bureau LAGENDIJK werd onder
meer het volgende vermeld: 36% van de Nederlandse bevolking heeft het
moeilijk met de aanwezigheid in ons land van etnische minderheden, 57%
ervaart de filevorming op de Nederlandse wegen als een probleem, terwijl
75% problemen heeft met de woningnood. Bekend is dat de Centrum Partij
juist op deze punten de mensen aanspreekt. Hen zou dan ook kunnen concluderen dat de CP voor velen een aantrekkelijke partij is. Toch is inmiddels
al bij herhaling gebleken dat de partij zeker niet op de steun van de
media hoeft te rekenen en dat een groot deel van het publiek duidelijk
verhit reageert op de Centrum Partij. In diverse steden heeft de CP de
nodige problemen ondervonden als er een openbare vergadering werd belegd.
(Onder meer in Gouda, Utrecht, Amsterdam en Den Haag.) Haar zoals al gesteld werd: de partij lokt moeilijkheden vaak zelf uit.

Ondertussen heeft mede-oprichter BROOKMAN zich, onder druk van de
problemen rond zijn persoon, teruggetrokken uit het bestuur van de Centrum
Partij. Hij zal zich echter vel blijven inzetten voor de partij. Naast
BROOKMAN is het vooral partijvoorzitter Johannes G.H. JANMAAT, die op de
voorgrond treedt. Deze Haagse politicoloog staat samen met BROOKMAN en
enige studenten garant voor een Centrum Partij die qua doelstellingen wat
genuanceerder overkomt dan de Nederlandse Volksunie. Het is echter de vraag
of de praktische uitwerking van de theorieën van NVÜ en CP in de toekomst
nog veel verschillen te zien zullen geven: gebleken is dat veel leden van
deze partijen met hun denkbeelden op dezelfde golflengte zitten.
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Be CENTRUM PARTIJ heeft zaterdag 9 mei J.l.
met toestemming van de burgemeester in Den Haag
gedemonstreerd. De demonstratie was geen groot
succes. Slechts een tiental CP-leden heeft enige tijd
voor het Provincie-huis gestaan* De CP had zelf op een
veel grotere opkomst gerekend. Op vrijdag 8 mei j.l.
vervoegde de heer JANMAAT (bek.) zich op het politiebureau om politiebeschexming te vragen voor de ongeveer
60 demonstranten, die hij van CP-zijde verwachtte.
De CENTRUM PARTIJ heeft op vrijdag 8 mei een advertentie laten plaatsen in het blad NU, waarin de demonstrat
aangekondigd werd. Tevens werden er in de stad pamfletten geplakt. Blijkbaar heeft de CP met deze aankondigingen diverse anti-fascisten wakker geschud, want op
zaterdag 9 mei waren een paar honderd tegen-demonstranten op het Malieveld bijeen.
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Afgelaste demonstratie Centrum Partij en tegen-demonstratie
anti-fascisme en anti-discriminatie»

Op zaterdag 9 mei 1981 zou de Centrum Partij te
's-Gravenhage een demonstratieve optocht houden met het
doel te protesteren tegen de, zoals zij noemt "verkrachting
in diverse Kiesdistricten van de Kieswet en de artikelen
10 en 11 van het Europees verdrag tot bescherming van de
rechten vaji de mens "o
Het lag in de bedoeling daartoe op genoemde datum,
te 15.00 uur, te verzamelen op het Malieveld en vandaar in
optocht met plusminus zestig personen, voorzien van span—
'doeken met leuzen, die het doel van de demonstratie weergaven, naar het Binnenhof te gaan en aldaar enige tijd
standplaats in te nemen»
Vergunning voor deze demonstratie was aangevraagd door
Op genoemde datum, tijd en plaats kwam
echter
een door het Haags Initiatief tegen fascisme en diskriminatie opgeroepen groep van ongeveer 150 anti-fascisme
betogers bijeen, waaronder veel punk figuren»
Ondanks het feit, dat deze groep van de aanwezige politie geen toestemming kreeg een tegen-demonstratie
te houden, wilde zij toch een betoging gaan houden tegen
de Centrum Partij en het opkomend fascisme en rascisme.
De betogers zouden dan op de trottoirs gaan lopen en
van daar hun protesten kenbaar maken.

'wen Len

Voor de demonstratie van de Centrum Partij hadden zich inmiddels elf deelnemers verzameld bij het Pro»
vinciehuis aan de Koningskade0 Om moeilijkheden met de
anti-fascisten te voorkomen, lieten zij, even na 15.00 uur,
de polfcie weten, geen gebruik te zullen maken van de vergunning voor een demonstratie.
Dit werd even later door een politiefunctionaris
per megafoon de tegen-betogers medegedeeld» De woorden
van deze politiemancLechter niet geloofd, want een groot

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M

- 2aantal anti-f ascisten gs £ te kennen zich hier persoonlijk
van te willen overtuigen en to«g . naar het Provinciehuis*
Daar troffen zij geen betogers van de Centrum Partij meer
omdat deze via een parkeerterrein en een tuin, aan de achterzijde van dat gebouw, waren vertrokken, zodat de tegenbetogers onverricht er zake naar het Malieveld terugkeerden*
Aldaar werd, na een kort beraad met de politie•
toestemming verkregen een demonstratie tegen discriminatie
en fascisme te houden*
De anti-fascisme demonstranten trokken daarop
naar het Binnenhof en van daaruit naar het kantoor van
het nieuwsblaSTNU aan het Noordeinde, in welk blad een
advertentie door de Centrum Partij was geplaatst met daarin een oproep op de Centrum Partij te stemmen (zie bijlage)*
Voor dat kantoor werden leuzen als "Weg met het fascisme,
fascisme van de straat" geroepen en liet een jongerenzangkoor anti-fascistische liederen horen*
Vervolgens trok de groep naar het Malieveld,
waar de demonstratie - welke overigens een rustig varloop
had - omstreeks 16.15 uur werd ontbonden*

r J >
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HAAGS INITIATIEF TEGEN FASCISME EN DISKRIMINATIB.
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VERKLARING

In brede kringen van de Haagse bevolking leeft ernstige verontrusting over het
steeds brutaler optreden van fascistische groeperingen, zoals de Nederlandse
Volks-Unie, de Centrum Partij, de Turkse Grijze Wolven, de z.g. Idealistenvereniging en de Marokkaanse Amicales.
Tot op dit nonent zijn openbare bijeenkomsten en provocaties van deze groeperingen door aktief optreden verhinderd.
Desondanks blijven hakenkruizen, SS-tekens, Fascistische en racistische leuzen
op Haagse moren, bruggen en viaducten verschijnen.
Racistische en diskrimlnerende praktijken nemen toe.
_

Ondermeer als reaktie op het verspreiden van racistische pamfletten zijn in verscheidene wijken buurtinitiatieven tegen fascisme en diskrindnatie ontstaan.

s—

*~
/""*

Dat is een goede zaak. Pogingen om pamfletten te verspreiden, bijeenkomsten en
demonstraties te houden zullen aktief tegengegaan moeten worden.
Het fascisme moet de kop ingedrukt worden waar het opsteekt.
Tegen elke vorm van diskrirrlnatie, ook waar het sexe en sexuele geaardheid en
voorkeuren betreft («sexisme) zal een dam moeten worden opgeworpen.
VU.j weten dat veel racistische, anti -Semitische en sexistische opvattingen
voortkomen uit angstgevoelens en uit onbekendheid met mensen van andere kuituren
en mensen met "afwijkend gedrag".
Juist in een tijd van economische teruggang krijgen fascistische groeperingen
kans op deze onlustgevoelens in te spelen en ze daardoor aan te wakkeren.
Het opkomen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, betere woonomstandigheden en
maatschappelijke gelijkheid zijn daarom van wezelijk belang om het fascisme
tegen te gaan.
De geschiedenis heeft ons geleerd tot welke verschikkelijke gevolgen rassenwaan
en anti-semitisme kunnen leiden. De overwinning op het Hitlerfascisme in 1945
betekende ook een einde van de rassenwetten van Neurenberg.
Het was juist deze plaats, waar na de Tweede Wereldoorlog de voornaamste verantwoordelijken voor de massamoorden werden veroordeeld.
Sindsdien zijn nieuwe resultaten in bestrijding van racisme en anti-semitisme
geboekt.
Het verdrag van de Verenigde Naties tot uitbanning van elke vorm van rassendiskriminatie verplicht de Nederlandse wetgever tot het nemen van maatregelen.
De praktijk toont echter aan dat de Nederlandse wetgeving te kort schiet of
onvoldoende wordt aangepast.

./

- 2Op grond van deze overwegingen zijn onderstaande organisaties voor:
- een verscherpte toepassing van het wettelijk verbod op rassendiskriminatie,
~ het verscherpen van de wetgeving Daar deze tekort schiet,
- het verwijderen van diskrinrLnerende bepalingen uit het vreemdelingenrecht,
- strafbaarstelling van diskriminatie van mensen met homo-seuele voorkeuren,
- ontbinden van groeperingen die stelselmatig rassen-en vreemdelingenhaat
prediken. De grond waarop die ontbinding plaatsvindt zal het karakter van
die organisaties moeten zijn en niet een grond die verhult, zoals mogelijke
verstoring van openbare orde,
Daarnaast blijft aktief optreden van de Haagse bevolking noodzakelijk.
Op gemeentelijk niveau zijn vdj voor de volgende maatregelen:
- een geconcentreerd onderwijsprogramma op alle Haagse scholen tegen
fascisme en diskriminatief
- uitbreiding en verbetering van doelgerichte informatie over en voor mensen
van andere culturen.
Deelnemende Organisaties
Anti-fascistische verzetstrijders
Bond van anti-fascisten
Ex-politieke gevangenen 40-45
Oud verzetstrijders 40-45
5 Mei conitê
Reg. Centrum Buitenlanders
H.M.V.
H.T.I.B.
H.T.V.
Kurdische Arbeidersvereniging
in Holland
Papoea Vrouwen
otichting van Antilianen
Stichting van Surinamers
Surinaams jongerencentrum
CDA - den Haag
CDJA
,,
CPN
,;
D'66
•i
EVP
IKB
,,
PPR
PSP

,,
,i

P.v.d.A. ,, en Rijswijk

NVIH - coc
H.I.G.
Roze Front
Rooie Vrouwen

Aktiegroep Regentes tegen diskrjüninatie
Clubhuis Jan de Baen
KARAF - Schilderswijk
Wijkwinkel Kortenbos
Wijkcentrum Molenwijk
Transvaal krotvrij
Bedrij fsapostolaat
Christenen voor het Socialisme
Jongerenpastoraat
Prot. Stichting Verantwoorde Gezinsvorming
I.K.V.
UWCS
Centrale Stichting C.J.V den Haag
Liberaal Joodse Gemeente

—

ABOP * den Haag
Anne Frank MAVO , Louis Hage MAVO , Terwestenschool
Haags Chili comité
Haags oordté El Salvador
Jongerenorganisatie Rebel
"Deep Water Blues Band"
Jonge Socialisten
Mondiaal Informatiecentrum
Nivon den Haag
Nivon jongeren
Sociale Joenit
Strijdkoor "Opstand"
Tulipa Vermelha
SKAN
Vereniging van dienstweigeraars
Werkgroep Zuidelijk Afrika
Wereldwinkel Rijswijk

Het doel van ons initiatief blijft een brede beweging tegen fascisme en
diskriminatie tot stand te brengen.
Organisaties kunnen zich daarom ook na S mei bij ons aansluiten.
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TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 1981
«amaiakteoio^an, tanrwjjk oalnrtueerd door ee CPN fcne*
bajkt uil aan artikel In de HfteQKhe Courant van 25 apl J.L», la at In

:

•t

OT be|Mta dat ir» o* provfnda Zuld-Holand a^
la Xïreyenheae ot>4e CentnmparHf kan wordon geetemd. Hoe dtt
1e rijmen vaH niet darnocratie tó-ons niet dukWijk. Kieant utt RijMN*K
Voorburg. Laldtctiendi/n «n Zajiiermear, kortom uit «to overige gemeenMn van ZuicUtattand: ole dane censuur van GedapuJearde Sle•»en atMdjzen en zelf wfltan baaalan waarop zij zulan stammen, wijzen
.

*;;

korèngen.

t) moet ar we) kHs voor doen.
Ga vóór 31 mei met uw Ooiaeplno*fcaart naar o> geme

o«ecre-

,larie van uw woonpiaais (afd. verfAuteejen) en laat de kaart daar
omnttenlneentOeziareleoHImatiekaM.
- '
Kom dfannee pp 2Q mei naar een wMekeurig sternbureau In Dan
Haaien item: ,
. " i .
.
. " . . - .

ÜEHTRUMPiRTIJ
670, 250? '^Orat«n«a0» «T «af
•

•

ACD
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O Zo wxXQ AftMre ixrtxlüêrtrto Mngvwt
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CXstr.:

Bijlagen):

Afschr.:
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Verkleaings-bileenkginBt Centrumpartij

-Op 26 mei 1981, kwamen in een zaaltje van Hotel Astor in de
Zoutmanstraat te Den Haag, bestuur en partijleden van de Centrumpartij bijeen om daar de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen, via te tv te volgen.
-Van de aanwezigen, werden de volgende personen herkend.

- Om ongeveer 20.00 uur was het merendeel aanwezig, waarna
eerst video-opnamen werden getoond,
van de uitzending van de Centrumparti j. ~0bk de V~
uitzending van de Nederlandse Volks Unie werd getoond. SLIMteESVEM en zijn uitspraken werden sterk bekritiseerd.
Hoewel men niet al te hoge verwachtingen koesterde ten aanzien
200 A 03

1) Zo nodig «Mtore rubricering nng*vm.

VERVOLGBLAO Nr. 1

. rapport nr.

4800-21 ;

van het te behalen aantal stemmen, bleek h*t voor de meesten
toch een teleurstellende avond te worden. In de loop van de
avond werd al heel gauw duidelijk dat de Centrumpartij niet
aan een Kamerzetel zou toekomen.
het woord, die
-Om ongeveer 23.00 uur, nam de heer
bestuur en partijleden bedankte voor het vele werk dat in de
afgelopen weken is verzet. Ondanks tegenvallende resultaten
is het toch goed geweest te werken in een partij waar de
onderlinge verhoudingen uitstekend zijn, aldus
-Hierna nam voorzitter JANMAAT het woord. Ook hij had bewondering voor de inzet waarmee velen de verkiezingscampagne
van de Centrumpartij hebben gesteund. Hij was van mening dat
op de ingeslagen/Co et worden voortgegaan.(applaus van de aanwezigen) .
De rest van de avond werd gevuld met onderlinge gesprekken en
het nuttigen van hapjes en het drinken van de drankjes.

200*04

PROGRAMMA KADERWEEKEINDE CENTRUMPARTIJ op Jl, J2 en .13 SEPTEMBER 198]

17.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

aankomst en installatie deelnemers
diner

Vergadering

20.00 uur
20.15 uur

weIkomswoord, Mart Giesen
uiteenzetting doel en program kaderweekeinde, Ed van Buuren

20.45 uur

koffiepauze

21.00 uur

plaats van de Centrumpartij in de nederlandse politiek
Hans Janmaat
discussie
sluiting.

22.15 uur

Zaterdag 12 september
08.30 uur
Vergadering
09.30 uur
10.30 uur
10.45 uur

ontbijt
publiciteit en benadering van de media, Wim Scheelings
koffiepauze
partij ideologie en partijprogramma, Hans Janmaat

12.30 uur

lunch en wandeling/zwemmen

14.00 uur
14.45 uur

financiën: mogelijkheden en beperkingen, Fons Overwater
theepauze

15.00 uur

partijorganisatie, landelijk en lokaal, Nico Konst

16.00 uur

sluiting

18.00 uur
diner
Feestavond
.
•
20.00 uur
aanvang feest (als U platen hiervoor wilt meenemen, dan
graag; wie heeft er discjockey-ervaring?)

08.30 uur
Vergadering
09.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.15 uur
13.30 uur

ontbijt
kaderopzet en kaderinzet, Hart Giesen
koffiepauze
evaluatie kaerweekeinde, Hans Janmaat
sluiting
lunch
terugreis

-oOó-

niet rechts

• ^t •

niet links

e ent rum p ar t ij
POSTBUS 78
10OO AB AMSTERDAM

I^SSPJ?^™.
^
CENTRUMBANKB3.B8.02.603

Uwref.

A»» d* leden van *• Centrumpartij en
belang» ellenden

Onze ref.üW/Ao 060981-3

Amsterdam. 6 september 1981

^ tate Mensen»
Eind deze week. van U tot en met 13 september, wordt het kaderweekeinde gehouden»
Negens omstandigheden (gesprongen waterleidingen) wordt dit niet zoals oorspronkerlijk gepland in Bergen SH gehouden, maar ia;
Hotel Astor. Zoutmanstraat 8 te Den Haag»
Dit betekent voor U,in of in de nabijheid van Den Haag wonende» dat het mogelijk
wordt het programma (zie bij gevoegd blad) geheel of gedeeltelijk mee te maken, hoewel
ü zich er niet voor opgegeven heeft. (Ook overnachting kan voor laatblijvers geregeld
worden). Wilt ü dit programma geheel of gedeeltelijk mee maken, dan ktmt U dit schriftelijk
of telefonisch doorgeven aan bovenstaand adres en tel.nr» b.g.g. 070 - 46 25 87,of
071 - 89 70 02.
FKKSlAVOUPt

V.'

Zaterdagavond 12 september vanaf 20.00 uur wordt in hotel Astor een feestavonat '
gehouden» (Vöetballiefhebbers opgeletr er is een tv aanwezig}» Ook n» introd»cees zijn er van harte welkom: hoe meer zielen, hoe meer vreugd't
/
, /

lijk» groetep^.

A.J.
hoofdbei

1573818
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Oi.tr,
Afschr.:

BO:

Betreft: Hoofdbestuursvergaderlng van de Centrumpartij.
Op dinsdag 29 september 1981 is in Utrecht een besloten
hoofdbestuursvergadering gehouden van de Centrumpartij.
Aanwezig zijn ongeveer 15 personen, onder wie:
J3g£ÖkMAN; frrits H. (17-12-19^7),
JANMAAT, Johannes G.H. (3-11-1934)\, N.T. (5-12-1949),
Tijdens de vergadering zijn de voorstellen, zoals geformuleerd op kaderbijeenkomsten van de partij, nader besproken en
aangenomen. Eén en ander houdt in dat verder gewerkt moet worden
aan de opbouw van de partij. In dit opzicht is besloten in de
vier grote steden mee te doen aan de a.s. verkiezingen voor de
gemeenteraden,
Aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten zal"niét
worden deelgenomen.
Door
is een financieel overzicht gegeven, waarvoor Yarjwezen wordt naar het blad MIDDENWEG no. 6/7 van 1981.
,
Ook op"deze vergadering is duidelijk geworden dat BROOKMAN
de belangrijke man op de achtergrond is, terwijl diverse personen in onderlinge gesprekken, er niet "vies" van zijn de "gastarbeiders" te discrimineren." Eén en ander in duidelijke tegenstelling met het taalgebruik dat in breder verband binnen de Centrumpar tij_wordt gebezigd.
iTeri "aanzien van
wordt tenslotte opgemerkt dat hij
\r actief is met de actiegroep "Nederlanders voor Neder"landers.
' Bijgevoegd enige uitgaven van de Centrumpartij.

200 A 03

niet rechts

niet linke 57 3813

centrumpartij
POSTBUS 79
1000 AB AMSTERDAM
TEL O20 - 85 05 84 '
-t POSTQIRO 44 24 810
CENTRUMBANK 93.68.02 603

PERSCOMMUNIQUÉ

Uw rel.

Reactie van'de partij op de Troonrede van 15 september 1981
Onzeref.
Amsierdem.
16 Bepteiiiber 1981

Ik. Jentrumpartij acht het een slechte zaak voor de democratie dat -hangende het lopende
proces van haar tegen de Staat der Nederlanden- een kabinet geformeerd en geïnstalleerd
is op grond van verkiezingen waarvan nog steeds de rechtsgeldigheid in het geding is.
Dat het proces door de publiciteitsmedia wordt doodgezwegen en inmiddels het nieuwe kabinet beëdigd is, doet ernstige twijfel oproepen of onafhankelijke rechtspleging -zo wezenin de rechtsstaat- nog verwacht kan worden.
lijk
Het geformeerde kabinet is samengesteld uit partijen die doelbewust hun programmapunten
inzake de problematiek van en rond de ethnische minderheden uit de verkiezingscampagne
gehouden hebben en daardoor de kiezer een oordeel ter zake onthouden hebben.
Blijkens de troonrede wordt thans een hoge beleidsprioriteit aan die problematiek toegekend.
Uitgaande van de stelling dat van nederlandse zijde een tekort aan begrip en verdraagzaamheid zou bestaan, zullen er bij voorrang voorzieningen en maatregelen ten gunste
van de ethnische minderheden worden getroffen op het gebied van onderwijs, huisvesting
en te werkstelling, en dus ten koste van de nederlandse gemeenschap.
De bij dit beleid betrokken ministeries (Binnenl.Zaken, Sociale Zaken en CBM) worden
alle bemand met P.v.d.A.-ministers, waardoordeze partij met ruime overheidsfaciliteiten
'"xji weer zal kunnen spelen ten gunste van de ethnische minderheden conform haar huia*ge programma.
De Centrumpartij meent, dat van een kabinet, dat met voornoemde uitgangsstelling zo een
voorrangsbeleid als overheidstaak op zich neemt, het ergste gevreesd kan worden voor
de autochtone bevolking, vooral voor die groepen uit de nederlandse samenleving die nu
reeds v66r en door de massale immigratie in achterstand situaties verkeerden.
Nergens is ook aangegeven dat enige vorm van halt aan de migratie zal worden toegeroepen.
De Centrumpartij herinnert eraan dat in de jaren zestig en zeventig
telkenmale door de grote politieke partijen, inclusief de F.v.d.A. en D'66, gesteld
is dat Nederland geen immigratieland is en ook niet mag worden. Daadwerkelijk is een
geheel andere gedragslijn gevolgd door de gevestigde politiek, Het thans aangekondigde
beleid bevestigd wederom het schrijnende gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van deze
politieke partijen en van dit kabinet tegenover de eigen nederlandse bevolking.

1573818
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C E N T R U M P A R T I J
1. STAATSINRICHTING:

De nederlandse staat ontleent zijn voornaamste bestaansrecht aan het behoud en
het dynamisch uitbouwen van de nederlandse kuituur, zoals die zich in de loop van
de europese geschiedenis volgens christelijke en humanistische nonnen en waarden
heeft ontwikkeld.
Het aktief en passief kiesrecht is voorbehouden aan nederlandse staatsburgers.
Er komt een referendum voor vraagstukken
van nationaal belang.
2. EKONOMIE:
De overheid moet haar uitgaven terugbrengen. Hierdoor kunnen de belastingen worden verlaagd. In nauw overleg net de so»-\ partners-wordt gestreefd naar vol1 ige en volwaardige werkgelegenheid. In
dit licht wordt ook het ondernemingsklimaat verbeterd, het partikulier initiatief bevorderd. De overheid gaat als
grootste werkgever voorop in het bevorderen van deeltijdbanen.
Het belastingstelsel wordt overzichtelijker, de lasten eerlijk en naar draagkracht verdeeld.
3. SOCIALE ZEKERHEID:

De kwaliteit van de sociale voorzieningen
wordt verhoogd ten bate van hen die ze
WERKELIJK nodig hebben. Belastingfraude,
ontduiking van sociale lasten en miebruik
van sociale voorzieningen worden krachtig
bestreden.
A.^ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:
'•"V kkelingssamenwerking wordt gekoppeld
.*an vrijwillige remigratie , afvloeiingsregelingen en het scheppen van werkgelegenheid in de herkomstlanden van migranten.
Humanitaire hulp van overheidswege gaat
via het wereldrampenfonds. De slachtoffers worden in hun eigen landen geholpen.
5. BUITENLANDS BELEID:
De regering eerbiedigt onverkort het beginsel van niet-intnenging in interne aangelegenheden van andere landen, voorzover
Ueze het internationale volkenrecht niet
schenden. Dus géén handelsboykotten,
preken en andere maatregelen tegen landen
die de nederlandse belangen niet schaden.
Samenwerking met alle landen die de mensenrechten schenden wordt zo mogelijk
voorkomen. Bij het'europese integratiebeleid wordt ter dege rekening gehouden
met de overbevolking en het ruimtegebrek
in Nederland.

6. LANDSVERDEDIGING:

Zolang er geen algemeen aanvaardbaar alternatief is, blijft Nederland lid van de NAVO.
De overheid laat een brede maatschappelijke
diskussie van start gaan over kernwapens,
al dan niet afgerond met een referendum.
7. BINNENLANDSE VIELIGHIED:

De te voet patrouillerende wijkagent werdt
overal ingevoerd.
Er worden ZEER STRENGE MAATREGELEN GENOMEN
tegen handel in verdovende middelen, illegaal
binnenkomen en -halen van vreemdelingen en ;
tegen gijzelingen.
^ rVerslaafden worden verpleegd in landelijke '"",
omgeving.
De overheid beschermt de burger tegen iedere
inbreuk op zijn privS-sfeer.
8. HUISVESTING:

In het kader van een landelijke aanpak om de
woningnood zo snel mogelijk op te heffen
wordt misbruik van huizen- en prondspekulatie
aan banden gelegd. Het voortrekken van bepaalde groepen, en dus diskriminatie van de
eigen bevolking, bij woningtoewijzing wordt
onmogelijk gemaakt.
9. ONDERWIJS EN KULTUUR:

Kunst, kennis en sport zijn drie volstrekt
gelijkwaardige hoofdbestanddelen van de nederlandse kultüur. Het onderwijs op alle
nivo's dient dan ook aan ieder bestanddeel
zo mogelijk evenveel aandacht te besteden.
Een gezonde geest in'een gezond lichaam is
een richtlijn die tot uiting komt in alle
lesroosters. Dus géén opleiding tot
kenniswaterhoofden! Wetenschappelijk
onderzoek wordt krachtig bevorderd.
10. MILIEU:
Er komt een goed doortimmerde milieuwetgeving, die uitgaat van het beginsel:
DE VERVUILER BETAALT. Dit wil n£et zeggen
dat wie meer geld heeft, neer vervuilen kan!
De overheid doet alles on milieubewust gedrag bij de hele bevolking te bevorderen.
De landelijke energiehuishouding is gericht
op het lange termijn doel: overleving van
de nederlandse bevolking en haar nakomelingen.
De overheid eerbiedigt de uitkomst van de
brede maatschappelijke diskussie over kernenergie, ledere vorm van onnodig dierenleed
wordt strafbaar gesteld. Het waarborgen van
de kwaliteit van het drinkwater heeft de
hoogste prioriteit. Behoud en verdere ontwikkeling van natuur- en kultuurschoon vormen een wezenlijk bestanddeel van het landelij
lijk streven tot optimale waarborg van het
nederlandse kultuurparroon.
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B E S T E

ME N S E N

De Centrumpartij is op 11 maart 1980 opgericht. Het woord
'Centrum' wil zeggen, dat wij nfet de belangen van rechts
of links, maar van héél de nederlandse bevolking centraal
,^
stellen. Logisch, dat wij dan door de linkse en rechtse
>
pers en partijen flink worden aangevallen.
Waarom doen zij dat? Omdat wij ronduit durven zeggen
wat er in Nederland aan-de hand is. U merkt toch ook
dagelijks dat ons land overvol is? Dat wij hier al genoeg
problemen hebben? Dit blijkt wel uit onze verslechterde
ekonomie, de vervuiling, de woningnood; de werkloosheid.
Daarom vinden wij dat mensen waar ook ter wereld, die in
nood zijn, wél geholpen moeten worden. Maar nfet door ze
allemaal naar Nederland te halen* Een uitzondering vormen
natuurlijk de politieke vluchtelingen,„ala uit nauwge&et
onderzoek'blijkt, dat zij dat ook wérkelijk zijn.
Wat wij willen voorkomen is, dat én minderheidsgroepen én
onze eigen mensen in een land leven,- waar zij zich steeds
moeilijker kunnen redden. Dus: wél anderen helpen, maar
dan wel in hun eigen landen. Hoe? Lees bijvoorbeeld eens
ons verkiezingsprogramma (in verkorte vorm hierachter),
Dit kunt U bestellen door overmaking van fl. 5.00 op:
CENTRUMPARTIJ, postgiro 4424916
Natuurlijk willen wij de grote partijen en wie dan ook niet
het recht ontzeggen op te komen voor de belangen van mensen
en groepen- waar' ook ter wereld. Maar wij van de Centrumpartij
mogen blijkbaar niet opkomen voor de belangen van de eigen
bevolking. Dan worden wij uitgemaakt voor alles wat mooi en
lelijk is. Dan wordt er gescholden, gedreigd, gedemonstreerd,
om ons het demokratisch recht van vrije meningsuiting en
vergadering te ontzegden.
Toch laten wij ons niet klein krijgen. Wij blijven opkomen voor
de Rechten van de Mens, voor onze parlementaire demokratie
én voor ons eigen land, dat wij na de oorlog met eerlijk zweet
en offers hebben opgebouwd. Dit land hebben wij lief i Wij
laten het dus niet verpesten: korruptie, misbruik van
sociale voorzieningen, stiekeme giflozingen, handel in
drugs, illegale eethuisjes, illegaal slachten, huizenspekulatie, kraken, rellen, plunderen, dit alles leest of
ziet U dagelijks.
Mensen, laten wij er eindelijk wat aan doen. Wacht niet totdat
Uw auto als barrikade misbruikt wordt of Uw ruiten worden ingegooid. Hoe lang wacht U al op een woning? Op werk, Hoe lang
zit U gemiddeld in de file? Al deze vra.gen zijn kennelijk
TABOE voor de grote partijen. Daarom stellen wij die aan de
orde. WfJ geloven nog in onze demokratie, in Uw nuchtere
verstand, Uw mondigheid om over deze problemen mee te denken
en mee te beslissen zónder zich te laten intimideren door allerlei pressiegroepen.Wilt:U net als wij dat Nederland leefbaar en
herkenbaar blijft, schrijft, belt U naar, en stent op de
C E N T R U M P A R T I J
POSTBUS 79, 1000 AB Amsterdam, POSTGIRO 44.24.916, TEL 020*650584.
Wilt U meer van ons weten? Bent U het wel of niet met ons eens?
Drs Hans Janmaat, lid van Buuren en andere (bestuurs-)leden
staan U graag persoonlijk en openlijk te woord.

