ACD 1575593

*

datum t 9 N0\l

1) Zo nodig «retor» rubricering

Afachr.:

Betreft:

Op maandag 12 oktober vond in saai B van Krasnapolsky een besloten
bijeenkomst plaats Toor kaderleden van de afdeling Aaaterdaa Tan
de Centrumpartij. De zaal was gehuurd onder de naan: Landelijk
Akademisch Kontakt CP.
De bijeenkomst had een informeel karakter en was in hoofdsaak
bedoeld om aieowe CP-leden te introduceren. Onder de aanwezigen
beronden xiehi o.m.t
JAKHAAT-

Voorts waren 11 nieuwe en gescreende leden voor deze bijeenkomst
uitgenodigd, drie hadden afgebeld.

Deze leden hebben zieh ten tijde Tan de verkiezingscampagne als
lid aangemeld en zijn nu eerst als volwaardig lid opgenomen.
wordt officieel geïnstalleerd als secretaria van de Kieskring Amsterdam.
Tevens wordt om vrijwilligers gevraagd die gemiddeld een keer per
maand hand-en spandiensten op het secretariaat willen verrichten.
T.a.v. de op de agenda vermelde agendapunten komen geen bijzondere
gezichtspunten naar voren.
deelt mee, dat de verkiezingscampagne in totaal 60 nieuwe
aspirant-leden in Amsterdam heeft opgeleverd.
Na een ingelaste pauze wordt vooral de nieuwe leden het woord
gegeven*
poneerde dat op dinsdag 2? oktober a.s. in het
gebouw De Havelaar, Douwes Dekkerstraat, buurtcentrum een bijeenkomst voor buurtbewoners is georganiseerd waar o.m. Joop den DYL
het woord zal voeren. Hij stelde voor met een zestal CP-ers er heen
te gaan en zonder dat hun betrokkenheid bij de CP bekend wordt,
wat andere geluiden te laten horen.
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Van beatnurasijde wordt aangekondigd dat het HB besloten heeft
dat de CP •• gaat doen aan de GemeenteraadaTerkiesingen in de
gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en utrecht.
Hen atart binnenkort net de aanaaak Tan Terkiesingspamflettea
en er wordt opgeroepen in het kader Tan de politieke bewustwording
een rergaddng Tan de gemeenteraad bij te wonen.
Aan het alot wordt een collecte gebonden ter bestrijding van de
kosten Tan de caalhaur.
De avond had een gemoedelijk niet revolutionair werloop.
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maar eerlijk opkomen voor alle Nederlanders
is ons devies.
Daarom zeggen wij wat u misschien al lang dacht:
• het moet lonend zijn om tewerken
• sociale voorzieningen voor hen die ze
werkelijk nodig hebben!
• Nederland isgéén immigratieland!
Vraag ons partijprogramma aan via
postbus 79, of telefoon 020-850584

1575593
BESTE MENSEN,
Onze Centrumpartij is opgericht, omdat wij het niet langer verdragen dat ons land zo langzamerhand onleefbaar wordt door het wanbeleid van politici In Den Haag op vele terreinen.
Zo vinden wij de bevolkingspolitiek en het vraamdalinganbalaid totaal verkeerd.
Van waar ook ter wereld komen groepen mensen uit ekonomische en financiële redenen naar
ons toch al overvolle land. Aantalen zijn niet precies bekend, want de overheid houdt cijfers
achter. Mensen die naar ons land zijn gekomen, worden vaak bij voorrang gehuisvest, gekleed,
gevoed en krijgen sommen geld om zich In te richten. In de grote steden zijn nu saneringsbuurten.
De onroerend goed-prijzen worden daar systematisch omlaag gedrukt De panden worden er
voor een appel en een ei opgekocht en na renovatie ter beschikking gesteld van de
minderheden. De regering heeft geen geld meer, due Jan met de Pet moet 'inleveren'.
Mij betaald met zijn have en goed. En met zijn lavansgeluk. In de gewone volksbuurten wordt
de situatie onleefbaar. Verschillende mensen met uiteenlopende kuituren zitten dicht op
elkaar gepakt. Dat leidt tot spanningen en konflikten. De nederlanders moeten zich maar
aanpassen en allee slikkan. want anders dlskrimineren zij. Spreldingsbeleld wil alleen maar
zeggen dat nu de volgende buurten aan de beurt zijn.
Ministers hebben makkelijk praten. Zij zouden met hun eigen gezin eens moeten ondervinden
wat het zeggen wil. als in een buurt het leefritme wordt verstoord. Hoe zeer een en ander de
arbeidsmotivatie ondermijnt, heeft geen van hen zich ooit afgevraagd. Niemand van de
politici durft ook iets te zeggen. Van hen mogen de vreemdelingen praktisch alles. Of zoals het
In hun taaltje heet: de etnische minderheden moeten hun kuituur optimaal kunnen ontplooien.
Wat dat zeggen wil merken we dagelijks: j« kant ons land gewoon niat maer terug!
Vele bedragen worden uitgegeven om de kuituren van de vreemdelingen hier tot ontwikkeling
te brengen: voor de bouw van moskeeën, kerken en trefcentra van bepaalde groepen,
subsidies voor talloze stichtingen, en dat terwijl de staat al diep in de schulden zit l
De PPR en de PvdA hebben zelfe verkondigd, dat de nederlandere er maar aan moeten wennen,
dat Nadarland niat allaan voor da Naderianders ia. De minderheden hebben die
kreet gretig overgenomen. Hun eisen worden dan ook steeds groter. Zo krijgen zij nu een
eigen omroep. Zelf kunnen zij dat niet betalen. Dus er moet wéér extra overheidsgeld bij:
bijna tien miljoen gutden.
Als alles volgens plan verloopt, krijgen de vreemdelingen binnenkort ook nog stamracht.
Je gaat zo denken: de politici In Den Haag laten niets na om de eigen bevolking tegen zich
in het harnas te jagen. Als zij zo voor vreemdelingen zijn la de oplossing toch eenvoudig:
haal er veertien miljoen binnen en stam Nadarland wag! Daar zijn ze al aardig mee bezig:
de minderheden krijgen immers bijna vier keer zoveel kinderen als de nederlandera.
Het moet maar eens uit zijn met de geldsmijterij van de regering, die voor Sinterklaas blijft
spelen met onze zuur verdiende belastingcenten. Er wordt gewoon verzwegen dat zo'n derde
van onze bevolking nog min of meer in (stille) armoede leeft! Da ragaring haeft in da
eerste plaats da plicht op ta koman voor da eigen bavolklngl Dus: niet zulke
belachelijke maatregelen als hoge belastingen, niet het aardgas voor spotprijzen aan het
buitenland verkopen, terwijl bij ons per dag bij tientallen gezinnen het gas wordt
afgesloten, omdat zij het niet meer kunnen betalen.
Onze Centrumpartij is tegen al deze dwaasheden. Zelf heeft zij een goed doordacht
programma, dat uitgebreid ingaat op alle politieke problemen van nu: de werkloosheid,
de woningnood, de milieuvervuiling, sociale voorzieningen, enz. Als U ook, net als wij.
bezorgd bent over de huidige gang van zaken, steunt U ons dan, of beter nog: sluit U aan l
Want samen kunnen wij meer doen om de ontwikkelingen te keren voordat het te laat is U
Voor f 10.— krijgt u een uitgebreid informatiepakket Voor f 5,— een klein.
Postglro Centrumpartij 43.48.100 in Den Haag. U kunt ook schrijven naar
Postbus 79, 1000 AB Amsterdam, of bellen 020 • 85 05 84.
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Protest - Protest - Protest • Protest
Protest tegen de
Nederlandse
Rechtspraak.

Waar zijn we in
Nederland mee
bezig?

Protest tegen de veel
te lage straffen in
Nederland l

Durf te protestren
tegen deze
rechtsgang.

Vecht voor uw eigen
veiligheid !

Het is ook voor uw
toekomst I

Ik
Willem Verhagen
ben op 20 april 1981 vermoord toen ik als hardwerkende zelfstandige probeerde mijn brood te verdienen met het
exploiteren van een Snackbar.
Deze moord ging gepaard met een diefstal van mijn handelsgeld (ca. f 4.000.—) en werd uitgevoerd met een vooraf extra geslepen slagersmes.
._..-.....
De dader — een werkloze, illegaal in ons land verblijvende vreemdeling — werd op de rechtszitting, d.d. 17 september 1981 door de officier van Justitie, de rechtbankpresidente en enkele modern* psychiaters opgekrikt van
een laffe moordlustige rover tot een soort produkt van een hem vijandig gezinde maatschappij.
Deze behandeling van deze intrieste zaak duidt slechts op angst voor de groep achter de dader welke geweld niet
schuwt en represailles evenmin.
Wanneer onze rechtspraak op deze wijze voortgaat dan ben ik slechts het zoveelste slachtoffer en heeft mijn dood
geen enkel effect op het geweten van de rechters en zal door dit angstvallige slappe optreden van de overheid de
misdaad nog verder toenemen.
Nu op 30 september 1981 wordt de dader van de roofmoord berecht en volgens de eis van de officier van Justitie
—*aat hem 4 jaar of minder te wachten waarbij hem reeds in het vooruitzicht is gesteld:
een vakopleiding
* nederlandse les, enz..
In schrille tegenstelling hiermede blijven mijn vrouw en kinderen onverzorgd achter, voor hen geen enkele belangstelling van de overheid.
Want ik was zelfstandig en geen vreemdeling, wat een schande!!
Mijn vraag aan u is:
A Waar is onze veiligheid gebleven en wat kunt u er aan doen om deze weer terug te krijgen?
B Wanneer wordt de nederlandse rechtspraak weer reëel en normaal?
C Wanneer kunt u weer veilig achter uw toonbank staan?
D Wanneer durft u 's avonds weer in de stad of in de buurt te lopen?
Wanneer u met z'n allen aan de huidige walgelijke situatie van een onleefbare stad, vervuld met misdaad, een einde
weet te maken, dan is mijn dood niet tevergeefs geweest. Dan kunnen later mijn vrouw en kinderen nog met trots
zeggen 'De moord op onze vader was het sein tot bezinning voor het bestuur van onze stad en onze rechtspleging.'
Het roer moet om, slechts zware straffen zullen een weer leefbare samenleving tot gevolg hebben.
'Mens durf te leven' is veranderd in 'Mens pas op je leven'.
Want de huidige, van angst vervulde rechtspraak bevordert de misdaad.
Wanneer u het met mij eens bent dat er in Nederland hogere straffen moeten worden gegeven, wilt u deze brief
dan tekenen en voorzien van uw naam, sturen naar de Presidente Mr. E. van Schaardenburg Prinsengracht 434.
Vriendelijk dank.
Naam:

.Adres:

.N
KNIPSELKRANT
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onderwerp: minderheden, hun identiteit en hun spanningen met de nederlanders
Met'de laatste verkiezingen als goed democraat naar een partij zoekend die de algehele afgang een halt kan toeroepen,
vroeg ik het partijprogramma aan van de
Centrumpartij. „U kunt het bij mij komen af- TIETmoet rmj tanhtt hart, d*i
woord ..mlndprhcdenttme
halen in de Anna Vondelstraat", antwoord- ** bet
Parool van 16 september jL.
de de secretaris door de telefoon. „Naar Het
„Amsterdam krijgt zeven ton
mijn huls hoeft u niet te zoeken, het la her- voor
weldra niet
kenbaar aan de ruiten die zijn Ingegooid." meerminderheden")
van toepassing zal zQn
Het wordt de Duitsers verweten dat zij niets wegens
de geweldige < • • ' - . .
deden toen de ruiten van de joden aan dig- klndertoename
onder de
gelen gingen, in de zo genoemde Kriatall- buitenlanders (vooral de
nacht. Maar wat doen wij. anno 1981? We Islamitische). Waar gaat dat In 'de
kijken uit ons raam hoe de ruiten bij de toekomst naar toe in ons al 20
overbuur ingaan en noteren de regelmaat volle land? Lopen de mensen bier
van het gooien met verf:
Nederland is geen

Minderheden

Hoofd Rotterdvose

kosten

Amsterdam

Islam
Ik ben een gastarbeider en al tien
jaar In Nederland Ik kan dus ook Nederlands spreken. Niet iedereen weet
dat ik gastarbeider ben en dat ik het
Nederlands erg goed versta. Daarom
weet ik, wat Nederlanden over ons
zemen. Zij doen niet vriendelijk over
ons. Velen zeggen, dat de gastarbeiders
terug naar hun land moeten. Gastarbeiders zijn dom en lut Wij zullen dat
onthouden en niet vergeten. Wij willen
watgoed en niet kwaad is. Wij leren uit
de Koran, die de Nederlanders niet lezen. Ook hun eigen bijbel niet. Nederlanden doen veel slechte dingen, die
illah niet goed vindt en al bestnffen.
De Nederlanders rijn kwaad op
Khomeiny, die een goed man is en de
mensen leert volgens de wet te leven.

W. MERT

GOUDA, l
Ben op zichzelf onnozele
giechelpartij heeft er gisterochtend la Gouda toe geleid,
dat de M-jarige •*"»«fc*«-«A^ B. als een waanzinnige
met een groot kapmes een 17jarlg meisje te lijf ging. Hij
sloeg het gillende Und de
schedel In en voltooide sUn
actie door bet hulpeloze
Slachtoffer in een gracht te
: De'toestand van het meisje
was.. gisteravond sorgwekkend. De Marokkaan, die enige uren later in zijn woning

ALMKKE, zaterdag

E
o
o

o

Op dt) tp^flnpiwia' Kolder»
De Koran is on» wet Slechte mensen
verdienen de doodstraf. Sechte roen- zand bij Ah>ere is het afgeloaen' spotten met Khomelny. Slechte pen halfjaar ttjdens het vermensen doen porno. Slechte mensen blijf van de groep van 110 zimaken de vrouwen de baas. De geuners voor vele tienduivrouwen in Nederland zijn slecht ge- zenden guldens nrhartn aankleed. Niet voor zeden. Slechte «ericht
vrouwen, slecht gektoed. Khomeiny is
een goede meester. Alle Islammannen :; Twee kamerleden van D'fö
zijn voor Khomeiny. De communisten We-d-Tmnwr» en Koonen-de Amerikanen niet Khomeiny sjanuü. hebben bet pbn gebnwint; de Islam wint De hete wereld etCTd om óp vcnchillrnde punwordt Islam. Dood aan Carter, de paus,
Van Agt de Rus en de communist ten in Europa „vrijpbaiscn"
Khomeiny weet wat goed is. Khomeiny aso «t wijzen, waar ilkgak ziis een groot profeet. Nederland moet (euncts tijdelijk hun anten
ook voor de Islam zijn, anders komt de kunnen opslaan «onder door de
straf. Wij weten, dat er ook slechte potirk te worden lastig gevalgaalarbeiders zijn. Nederlanden moeten zich aanpassen aan Islammensen. len.
Wij hoeven ons niet meer aan te pasVroeg in de morgen wordon
sen; wij zijn al genoeg aangepast Wij wij onlangs door stratenmahebben gelijk, want wij zijn van de kerawertrrnamheden gewekt.
Islam. Wij moeten onze mond houden, Bij de goode morgen groet
maar doen dat niet lang meer. Er zijn al
bleek dat een groot deel van
900000 blammensen in Nederland. Dat deze vtijtige,mensen van Ierworden er nog veel meer. Onze se afkomst waren. Nu vraag
vrouwen zijn niet lui, niet porno en niet
mi) toch echt af: meer dan
de baas. Zij krijgen veel kinderen. Dat ik
300.000
hieronder
moet van de Koran. Over 10-20 jaar is bevindenwerklozen,
zich een deel werkhier alles Islam. Dan komt onze wraak.
Jullie durven dat niet in je krant te loze gastarbeiders.
Hoe ziek is ons zekerhelds schrijven. Jullie zeggen: de tijd zal het
leren. Jullie zulten zien. dat de tijd het uitkeringssysteem? Is er nu
zal leren. Allah zal jullie straffen voor niemand, die moraal en
kracht bezit om deze landsafje zonden.
lAktar gang te keren? Of zijn de

mensen (op het Binnenhof)
de oorzaak.

l l! i

veelgeld"
Van onze Botterdamse
redactie
BOTTEBDAM. woensdag
De illegaal te ons laadl ver-.
blijvende buitenlanders kos. geld. omdat tahijke
rheidsdiensten partij kie*66r de illegalen, terwijl
mndeUngenpotttfe hen
kort daarop bet land
—JA— -"
Dat valt af te leiden uit een
„brandbrief", die het hoofd
van de Rotterdamse vreemdelingendienst, commissaris
N. van Dorp, aan burgemeester A. A. van der Louw heeft
gestuurd,.
De heer Van Dorp is met
name gebeten op het Woningbureau, '• de GGD en de
sociale dienst, die de uitvoering van de vreemdelingenwet vaak saboteren, veelal
zonder het zett te weten.
Door dit gebrek aan samenwerking komt bet herhaaldelijk voor. dat het W»
ningbureau de illegale buitenlander een huis toewijst,
dat de sociale dienst de woonruimte compleet meubileert,
maar dat alléén de vreemdelingenpolitie weet dat de betrokkene uitgewezen zal
worden.
Diverse gemeentelijke instanties, maar bijv. ooit het
arbeidsbureau,
weigeren
met de politie samen te werken, omdat zij een goede relatie met hun illegale cliënten, belangrijker vinden.
De 10 Surinaamse verdacn„n (20-25 jaar) rijn allemaal
ingesloten op beschuldiging
van verkrachting, gijzeling,
ontvoering, vuurwapenbezit
en naroticabezit.
»
De islam wordt
onderdeel van het lesrooster
en zal worden gereven door
bevoegde Turkse onderwijzers.
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centrumpartij
POSTBUS 70
1000 AB AMSTERDAM
TEL 020 -85 05 84
POSTGIRO 4424810
CENTRUMBANK 93.88.02.683
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Amsterdam. 28 oktober 1981

te Leden, Donateurs en Sympathisanten»
Onze afdelingen draaien nu volop. Ook zijn er een aantal nieuwe opgericht door
enthousiaste leden. Dit is verheugend, maar het kost veel geld. Geld voor postzegels, zaalhuur, briefpapier, enveloppes, stempels en zo voort. Maandelijks
draaien wij tienduizenden vellen door onze stencil- en offset-machines on ons
verspreidmateriaal op peil te houden. Vooral onze nieuwe leden willen vaak direkt
en intensief aan de slag. Niets is demoraliserender voor hen dan te zeggen dat
er niet verspreid kan worden omdat er te weinig geld is voor stencilpapier en * -....
ander informatie-materiaal.
Ook moeten dit kalenderjaar nog twee Middenueg-aiamtarB de deur uit. Voor onze
leden en abonnees vormt ons partijblad vaak het enige lichtpuntje in de politieke
duisternis van Nederland. Daarom is het uiterst belangrijk, dat dit blad zo gauw
mogelijk weer echt maandelijks verschijnt. Maar het drukken en verzenden hiervan
kost per keer vele duizenden guldens!
Tot slot, wij gaan «gn de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Dit is op de afgelopen
Hoofdbestuursvergadering besloten. Dit betekent onder meer dat per gemeente, waar
wij meedoen, verschillende soorten folders en voorlichtingsmateriaal moeten ver" ipreid worden, die .ieder een bepaald onderwerp zal behandelen.
'.orÊom, D begrijpt het al. Ingesloten vindt U een acceptgirokaart. Hiermee kunt ü
een bijdrage overmaken. Al is het maar ƒ5, alle beetjes maken één grote'.
Overigens, bent U eventueel achter met Uw kwartaal- of jaarlijkse bijdrage, of is het
juist tijd om dit over te maken, dan kunt U dit tegelijk voldoen.
Vindt U een bepaald bedrag ineens voor Uw beurs niet haalbaar, maar kunt U wel ,
(twee-)maandelijks een klein bedrag missen, dan kunt ü onderstaande strook- invullen.
Wij sturen U dan een acceptgirokaart met de tussenpozen die U bepaalt.
Afhankelijk van Uu hulp, kunnen wij ons gezamenlijk ideaal: een leefbaar Nederland,
verwezenlijken!
Bij voorbaat heel hartelijk dank,
E* Overwat

Gelieve aankruisen en opsturen naar bovenstaand adres:
KAAM:
stuurt U mij maandelijks een acceptgirokaart,
stuurt O mij om de maand een acceptgirokaart,
stuurt U mij per kwartaal een acceptgirokaart (n.b. kwartaalbetalers krijgen er
automatisch een)
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Ik ontvang hierdoor nsa^ciel :ks de 'v'iD^EV'.VilG -r. botaa;
naar keuze:
~

tarief A: f 10.00 per k-.vartec; of .; f 40,00 por joer

'~

tarief B: f 15.00 per kwartacl of _".

2_

tarief C: f 37.50 per kwartaal of f ' f 150,00 per jaar

Ï7J

tarief D: f ...

f

60,00 per jaar

per kwartaal of ' , f

per jaar

Ik betaal na ontvangst '.Acceptgirokaart.
NAAM
:
STRAAT
:
POSTCODE:

man / vrouw
PLAATS:

Geboren op :.

te:

Ik ben op dit ogenblik wel /geen lid van een andere partij,
namelijk:
Handtekening:

BESTELBON

Na overmaking van het verschuldigde bedrag tn.v. Centrumpartij
Postgiro 44 24 916 of Centrumbank 93 68 02 693 krijg ik het volgendo toegestuurd:
;......,.,..;
«x. PARTIJPROGRAMMA
ex. MlDOfiNWEO fftf«.
ex. RAPPORTtnr».

)

èf3.00

f

3 è f 4,00

f

4f

f. V.

'

Totaalbedrag f.......
Q

Ik wil een j<Nwbonn«ri>*nt Op 4* MIDDENWEG <f 35.— por
jaar) en betaal n« ontv»n<j»t •ccept8"'0|kwt

NAAM
STRAAT

PLAATS:

1576131
PROTEST!

PROTEST!

PROTESTI

WILLE M VERHAGEN
Snackbarhouder

JAN SCHOLTS
Taxichauffeur

WIE IS NUMMER 3 ?
U?

WERDEN DOOR ILLEGALEN VERMOORD
OP EEN LAFFE MANIER ! !

ZIJ KRIJGEN:

a.
b.
c.
d.

VAKOPLEIDING
NEDERLANDSE TAAL
MINIMALE STRAFMAAT (5 JAAR)
EN WORDEN OPGEKRIKT DOOR PSYCHIATERS

TERWIJL ONZE NABESTAANDEN WORDEN ACHTERGELATEN i
NIEMAND HEN TROOSTEN !
ZIJ ZULLEN VERDER MOETEN LEVEN ZONDER VADER/MAN i
Indien U vindt dat de STRAFMAAT IN NEDERLAND te LAAG is,
en U niet DE VOLGENDE wilt zijn
PROTESTEER DAN !
A.

VOOR SCHERPERE CONTROLE VAN PERSONEN IN NEDERLAND
(GRENSEBWAKING)

B.

TEGEN DE SLAPENDE HOUDING VAN DE OVERHEID

C.

VOOR EEN VEILIG NEDERLAND
Zodat U weer veilig over straat kan lopen.

D. VOOR EEN BETERE RECHTSORDE

STUUR DAAROM DIT FORMULIER NAAR:
Officier van Justitie, Prinsengracht, Amsterdam
Naam

Adres:

Handtekening

ACD

1577220
t DEC. S*1
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1) Zo nodg wder* njbricMlng umgmn.
Distr.:

Afschr.:

Betren

/(36

'Afdeling vergadering Centrumpartij Den Haag.

1 Op vrijdag 6 november 1981 wsrd in hotel "Astor" aan de
i Zoutmanstraat te 's-Gravenhage een vergadering gehouden
LVSJJ de Centrumpartij, afdeling Den Haag.
Bij deze vergadering waren de navolgende personen aanwezig:

Voorzitter JANMAAT opende de vergadering met mededelingen
en ingekomen stukken. Hij deelde mee dat de reakties op
de t.v.uitzending van de C.P. nog steeds langzaam binnendruppelen. Van deze reakties van niet nader genoemde personen zijn 20 negatieve en 7 positieve reakties.
Naar aanleiding van het partij-ideologisch praatje van de
voorzitter plaatste
de opmerking dat volgens hem
de C.P. geen politieke partij is, maar een groepje goedwillende personen. Volgens hem moest er niet teveel over
_a.sociale 200 A 03
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VEHVOLGBLAD Nr. 1

rapport nr.

sociale voorzieningen en dergelijke worden gepraat.
Hooffdoel is het vreemdelingenbeleid.
antwoordde dat de C.P. wel degelijk een politieke
partij is. Momenteel zijn er 14 afdelingen en 3 in oprichting t.w. 'Maastricht, Tilburg en 's~ Hrtogtnbosch. Voor het
einde van hejLjaar. 1901 hoopt men 18 afdelingen opgericht
te hebben^
stelde voor om propagandapunten betreffende HeTmisbruik maken van de sociale voorzieningen en
de belastingfraude juist uit te breiden.
was het
daarmee eens en ook anderen vielen hem bij.

Afdelingsatetiviteiten
Alle reakties op de t.v.-uitzending van de C.P. waren afgewerkt. Geconcludeerd werd dat het maar weinig resultaat
heeft opgeleverd. Voorgesteld werd dat telefonisch alsnog
kontakt opgenomen moest worden met de reageerders.
vond dat dit een gebrekkige wijze van handelen
en stelde dan ook voor alsnog degeneidie reageerden persoonlijk te benaderen temeer daar het er toch niet zoveel
waren. Men ging hiermede akkoord.
De navolgende personen verklaarden zich bereid dit te doen:
Tevens deelde
mede dat hij van plan was met een
"200-watt" zender propaganda te maken voor de C.P.
Gemeenteraadsverkiezingen
Besloten werd in 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ven
laat een brief uitgaan naar alle leden van de C.P. in Den
Haag in verband met de kandidaatsstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voorts wilde men een plakploeg samenstellen,
stelde zich al beschikbaar als kandidaat voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor het e.e.a. is weer geld nodig waarbij de gedachte uitgaat van de verkoop van stickers. Hoe dat precies moet gaan
gebeuren is nog niet geheel duidelijk.
zou voor
het stickergebeuren zijn informatie inwinnen.
en
zullen zorgdragen voor de rangorde van de kandidatenlijst.
Rondvraag.
JANMAAT deelde mee dat er een bedrag van f. 215.— was binnengekomen. Verder deelde hij mee dat de C.P. in de gemeente
IJsselstein zich ook verkiesbaar zou stellen voor gemeenteraadsverkiezingen .
zal informatie inwinnen bij de kiesraad hoe het
e.e.a. te werk gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De vergadering werd on 22.35 uur gesloten.
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Betreft: Verslag bijeenkomst van de C.P te Arnhem, Hotel Haarhuis, d.d.
03.12.19Q1.
Aanvangt 2CÜOO uur.
Einde:
23.10 uur.
Aanwezig 21 personen, w.o.:
KONST N.T.
L3AWlAAT 3. G.H.

De vergadering is niet, zoals diverse malen gebruikelijk bleek, onder een cötiftnaam georganiseerd* In de hal van bovengenoemd hotel was op een bord aangegeven:
Bijeenkomst Centrum Partij, eerste etage zaal 3.
Verloop van de bijeenkomst: Opening door KONST:
- zakelijke mededelingen; Op 11-12-1981 zal een landalijke kennismakingsbijeenkomst worden gehouden te Utrecht in de "Poort van Kleef, Mariaplaats.
In verband met eventueel te verwachten problemen, worden voor deze bijeenkomst
geen uitnodigingen v«r«trUurd« Alleen d^-r^gio-bestuurders zullen officieel
uitgenodigd word^U
\
''
™-*^— ~vr "^jESUjjT •
— Inleidend praatje t KOÜST heaft IE htt ÓBWP^ de tegenwerking die de C.P onderv&ndt van de linkse groeperingen. KONST vertelt dat hij een toespraak had
willen houden voor de stichtibg Gelderse Leergangen te Nijmegen. Deze toespraak heeft ge n doorgang hunnen vinden aangezien e:;n enorme tegenwerking
werd ondervonden door de CPN.
— Regionale opbouw van de partij: Hierover werd weinig gezegd, behalve dat het
wellicht aan te bevelen zou zijn om een bepaald café* als regionaal ontmoetingscentrum te kiezen.
r
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Hierop uerd ingehaakt door een knaap uit Nijmegen, die vertelde dat zijn flat
gebruikt zou kunnen worden als ontmoetingscentrum voor de regio Nijmegen. Deze
knaap: circa 22 jaar, 1.70 m, breed postuur» in taalgebruik typische "volksjongen
snor. blond haar, pokdalig gedicht, was met nog enkele knapen uit Nijmegen, waarvan e'é'n student, die buiten een aoot indianenkam op het hoofd geheel kaal was
geschoren. Deze laatste persoon had een bril op met sterke glazen en studeerde
in ^ijmegen. Eerstgenoemde bleek de leider en oprichter te zijn van een ordedienst, die zou bestaan uit circa 30 personen* Deze ordedienst was opgericht
n.a.v. diverse gebeurtenissen te Nijmegen(Zie Bijlage jB—drugscafé" en pedofielen
café"—rapp) De leider van deze ordedienst vertelde dat hij eens een pedofiel in
elkaar had geslagen, hetgeen tot enige tegenwerpingen leidde van

^jaar-

van wordt gezegd dat hij u/at betreft liefde met kleine kinderen de nodige ervaring heeft. De ordedienst zou nu deel uitmaken van de C.P. en wordt getraind
door aen sportleraar, die tevens lid is van de partij. De ordedienst is landelijk inzetbaar. Er wordt aan gedacht om de ordedienst in te zetten in Amsterdam,
wanneer het politietoezicht op de Zeedijk om wat voor reden >iok verslapt. Met
betrekking tot Amsterdam werd gesteld dat dat toezicht van de politie in januari
198). zou verminderen door interne reorganisaties» Wen is er wel van overtuigd
dat bij een optreden van de ordedienst te Amsterdam de nodige problemen zullen
ontstaan* Men zal XBBX deze problemen niet uit de weg gaan. Ten bewijze hiervan
liet de eerder genoemde leider van de ordedienst een gutnmiknuppel zien.
— Gemeenteraadsverkiezingen; Het hoofdbestuur van de C.P. is van mening dat
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen verspilde tijd
en geld is. Hen acht de kans om een zetel te halen niet aanwezig op dit moment.
Ondanks demening van het hoofdbestuur, heeft men het al dan niet meedoen aan de
verkiezingen in deze steden toch in stemming gebracht tijdens de vergadering.
De vergadering besloot tot niet—deelname. De C.P. zal wel aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen in de volgende steden: Amsterdam, Rotterdamiï, Den Haag
en Utrecht. In de discussie, die naar aanleiding van dit onderwerp gevoerd wordt
.mede gezien het slechte resultaat bij de recente Tweede Kamerverkiezingen,
stelt KDNST, Dat het vaker voorkomt dat een partij land-lijk niet aan de bak
komt, maar plaatselijk veel invloed zou kunnen uitoefenen. Hij* noemt in dit
verband de 5.P. net algemene stemmen wordt dan besloten om in de regio vanuit
de basis te gaan werken zoals de 5.P. dat doet. Plaatselijke belangen behartigenj
waardoor de bevolking van die plaats voor de partij wordt gewonnen. In Arnhem
denkt men aan het opstarten van een aktie m,b,t, da.-malaise onder de diverse
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Turkse groeperingen in verband met gebedsruimte» Plan heeft al diserse krantenknipsels opgespaard m.b.t. deze materie. Bij het opstarten van plaatselijke
activiteiten en het uitbrengen van stukken namens de C.P. hebben de regionale
besturen een grote mate van zelfstandigheid, Oe werkwijze is als volgt: Uil
eeb regiobestuur een pamflet onder de na-tm C.P voor plaatselijke doeleinden uiti

brengen, dan stelt zij het stuk in concept op. Dit stuk gaat dan naar het hoofdbestuur, waar het met behulp van een partijadvocaat wordt bekeken* Indien het
stuk wordt goedgekeurd, wordt het voorzien van een stempel en een nummer, waarvan
aantekening wordt gehouden.(Dit om later aante kunnen tonen dat het betreffende
stuk inderdaad van de C.P. afkomstig is of niet—>rapp.) Na goedkeuring gaat het
stuk terug naar het regiobestuur, waar het gestencild kan worden» Het stencilwerk van Arnhem zal geschieden in de flat van eerder genoemde leider van de ordedienst.
•Tijdens da vergadering werd voor de regio Arnhem e.o» het bestuur geïnstaleerd.
Oe bestuursleden zijn:

|

erf

,

zal als

secretaris ga n fungeren,
als penningmeester en
gaat vermoedelijk o.m. propaganda doen. Dze drie personen dienen regelmatig bijean te
komen. De regio's dienen zoveel mogelijk te voorzien in eigen financiSle middelen.
- Groei van de partij i Volgens KDN5T melden zich in Rotterdam op dit moment
circa 30 per week aan als lid van de Partij, hetgeen inhoudt dat Rotterdam ds
snelst groeiende afdeling is. Tevens stelt ftPNST dat de C.P op dit moment de
snelst groeiende partij van Nederland is.
Tot zover de opening van KONST
Vervolgens wordt het 250-ste kaderlid van ds partij door KONST overhandigd aan
JANMAAT. De Centrum Partij verstaat onder kaderleden de meest actieve leden binnen de partij. Uit deze kaderleden worden de regiobestuurders gekozen.
JoelstellinqBn van de Centrum Partij Door JANMAAT ; JANMAAT verontschuldigde
zich voor hst feit dat hij de speech,die hij gemaakt voor deze avond, in de trein
lad laten liggen en zodoende voor de vuist weg moest spreken» Oe speech, die
hij nu afstak kwam geheel overeen met getgaen^bii-ai» styk heoV
Ln ds Middenweg op bladzijde 12 e»»%
PAUZE; Hierbij was gelegenheid tot nadere kennismaking met de rest van de aanue-
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zigen.
Bespreking afddlingsactiuiteiten door KONSTl Aangezien dit punt al eerder
tijdens de vergadering uitgebreid aan de orde was geweest is hierover niet
verder gesproken*
Rondvraag; Tijdens de rondvraag kwam slechts 1 punt aan de orde n*l* de opmaak
van het pamflet uit Nijmegen( Zie Bijlage 1) Men was het hier niet mee eens en
kwam nogmaals terug op het feit dat dit soort pamfletten in de toekomst eerst
gekeurd dienen te worden door het hoofdbestuur in samenwerking met de partijadvocaat»
Sluiting; De bijeenkomst werd te circa 23.10 uur gesloten door KOMST, die bij
die gelegenheid vroeg om een bijdrage voor de zaalnuur. Deze zaalhuur diende
direkt contant bèta ld te worden aan het hotel Haarhuis.
E I N D E
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NEDERLANDSE HUIP IN 1980
NAAR VERHOUDING GROOTSTE VAN
DE INDUSTRIELANDEN
an alle 17 industrielanden die
zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft
Nederland vorig jaar in verhouding
de meeste ontwikkelingshulp
beschikbaar gesteld. Als percentage
van het bruto nationale produkt
zegde ons land 0,99 procent aan hulp
toe. In 1979 was dit percentage 0,93.

V

l

Als het om de voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar gestelde bedragen
gaat, gaven in 1980 de Verenigde Staten
het meeste uit: 7 miljard dollar. Frankrijk
was tweede, met 4 miljard dollar, de Bondsrepubliek derde met 3,5 miljard dollar en
.Japan vierde met 3,3. miljard dollar. Het
deel van het Nederlandse hulpbedrag dat in
1980 werkelijk werd uitgegeven, bedroeg
1577 miljoen dollar.
Behalve Nederland hebben ook de Skandi!%av:«ci.« landen naar verhouding veel geld
voor ontwikkelingssamenwerking uitgetrokken, al was dit minder dan in 1979.

Noorwegen stelde 0,82 procent van zijn
bruto nationale produkt beschikbaar (in
1979 was dat nog 0,93 procent). Zweden
0,76 procent (was 0,94 procent) en
Oenemarken 0,72 procent (was 0,76 procent).
INVLOED VAN INFLATIE
De gezamenlijke hulp van de OESO-landen
steeg vorig jaar tot 26.7 miljard dollar en
dat was 4,3 miljard meer dan in 1979. Zo
op het eerste gezicht lijkt een dergelijke
stijging met 19 procent nogal wat, maar de
OESO heeft becijferd dat de werkelijke
stijging als gevolg van de geldontwaarding
niet meer dan 9 procent heeft bedragen.
Als percentage van het gezamenlijke bruto
nationale produkt steeg de hulpinspanning
van de 17 landen van 0.35 procent in 1979
tot 0.37 procent vorig jaar. In 1985 zou dit
gezamenlijke hulppercentage, volgens een
afspraak die de OESO-landen onderling
hebben gemaakt, moeten zijn gestegen tot
0,7 procent. Maar het wordt nu al betwij-

OfficMHe ontwikkelingshulp als percentage van het bruto nationale produkt
en de netto-omveng van de hulpverlening in 1979 en 1980
Miljoenen dotters
1979
1980

Percentages
1979
1980
Australië
Belgid
Bondsrepubliek
Canada
Oenemarken
Finland
Frankrijk
Itali*
Japan
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk
h Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Tottaf *

?;./ , •

4,52
0,56
0,44
0,46
0,76
0,21
0,59
0,08
0,26
0,97
0,30
0,93
0,19
0,52
,0,20
0,94
0,21
0,35

' . :

*

0,47
620
0,48
631
0,43
3.350
0,42
1.026
0,72
448
0,22
86
0,62
3.370
273
0.32
2.637
0,99
1.404
61
0,82
429
0,23
127
0,34
2.067
0,27
4.684
0,76.
v 956
0,24 . 2 0 7
0,37

V

22.375

\i' '-<•. •

.653
575
3.512
1.035
464
106
4.041
3304
1.577
473
174
1.785
7.091
928
246
26.620

' - .'•

feld of dat doel wordt gehaald, gezien o
nog altijd hoge olieprijzen en de
economische achteruitgang in de wereld
Als men het totale bedrag in ogenschou
neemt dat de 17 landen in 1980 aan hul
aan de Derde Wereld uitgaven (en daar
horen ook de leningen van de handelsbanken en de particuliere investeringen
bij), dan is er zelfs sprake van een achter
uitgang. Beliep dat bedrag in 1979 nog
75 miljjard dollar, in het vorige jaar daali
net tot 73,2 miljard. Hiertegenover stom.
dat de hulp van de OPEC-landen steeg
van 6,2 miljard in 1979 tot 7 miljard dol l
in 1980. Maar in aanmerking genomen de
de olie-exporterende landen veel geld
binnenkrijgen, betekende dit bedrag als
percentage van hun gezamenlijke bruto
nationale produkt zelfs een kleine achter
uitgang.

HULP OOSTBL O K HOGER
Wat landen van het Oostblok betreft,
wordt aangenomen dat hun hulp aan
landen van de Derde Wereld in 1980 met
3 procent steeg tot een totaalbedrag van
13 miljard dollar. Dit zou te danken zijn
aan een forse verhoging van de hulp door
de Sowjet-Unie. Het aandeel van dit land
in de totale hulpverlening van de Oostblok
landen bedraagt nu 87 procent. Afghanistan. Cuba, Cambodja, Laos en Vietnam
zijn de landen die het meest van deze
stijging profiteren.
Van de-zijde van de ontwikkelingslanden
zélf mejttt de OESO dat hun gezamenlijke
buitenlandse schulden van 1979 op 1980
zijn gestegen van 393 miljard dollar tot 456
miljard. Aan rente en aflossing van deze
schulden zouden de ontwikkelingslanden in
1980 een bedrag van 91.4 miljard dollar
hebben moeten terugbetalen, terwijl dit in
1979 nog 75.1 miljard was. Een aantal
tanden is echter niet meer in staat aan zijn
terugbetalingsverplichtingen te voldoen.
Brazilië en Mexico, de wat rijkere landen
van de Derde Wereld, nemen getweeén een
vierde van de totale schuld van de ontwikkelingslanden voor hun rekening.
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Wl»t u dat In het jongeren-trefcentrum "Doornroosje" in onze stad al sinds jaar
•a dag verdovende middelen, variërend van hat «g."onschuldige" hasj tot an Bat
hat dodelijke heroïne, openlijk verkocht an gabruikt wordau. Dealers, dia in
faita alats andars stfri dan "handelaren in da dood* habban hiar Tri] spel. Da
Mijmeegae OTarhaid Is op da hoogte, maar laat daza crininala handelingen oogluikand toe, onder hat Toorwandaal dat da handal ia rardoranda middelen zich
anders oTer da gahala stad zou veraprelden.
Wij van da CENTRUMPARTIJ vladen hat aan schande, dat da gawona Nljmegenaar aan
galdboate krijgt, wanneer MJ stfri auto te lang bij da mater laat staan an anderzijds tagan dergelijk zwaar orlminaal gedrag niet wordt opgetreden.
Wist u dat ar maandelijks in Café* da Plak bij Plein «44 aan "pedofielenavond"
wordt gehouden?
Wij van da CENTRUMPARTIJ ztyi voor aan redelijke tolerantie, vaar vragen ons toch
wal af of allerlei lieden, dia o.a. beweren dat aexuela kontakten van volwasaan
"haren*1 a»t kleuters, an». positief kunnen werken op da ontwikkeling van hat kind,
niet aan baatja al te var gaan.
Wist u dat aan groot aantal sg. "progressieve" lieden voord aa braad schreeuwden
toaa oktober j.l. aaa Amsterdamse a»vrouw aea 17jarige Surinaams* straatrover
' doodschoot, dia haar la een flat la da Bijlmer «at een nes naar hat laven stond?
Wij van da CENTRUMPARTIJ zijn tagaa algen rechter apelen, naar vindan hat aaa grof
schandaal dst iemand van 17 jaar aa 40 overvallen (?) nog vrij kan rondlopen.
Zon hat toeh niat tijd worden dat man bij Justitie eaas aan zwaardere straffen
gaat danken, of dankt man daar nog ateeda dat da Misdaad afdoanda bestreden kan
worden door veer welzijnswerkers in ta zetten an allerlei leeglooppremies ta
verhogen?
Wiet u dat het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekend heeft gemaakt,
dat in 1980 33* van da Vaderlandera het slachtoffer la geworden van een nisdrilf
en dat van alle opgehelderde misdaden 50)6 waa begaan door paraonen die niet in
ona land geboren waren, terwijl deze slechts 8J& van da bevolking uitmaken (f) en
dat niet ïtfn Nederlandse krant deze cijfers vermeld heeft?
Wij van da CENTRUMPARTIJ stallen niat dat da gemiddelde buitenlander meer crimineel
Is dan de Nederlander, maar wel dat onze lichte straffen, goede sociale voorzie*
nlngen,enz* ook minder goedwillenden naar ona land lokken.
Tevens atellen wij vast, dat b)} tal van politieke partijen an ook in da pars ar
een taboe ruat op hat vraagstuk van da buitenlanders an dat de CENTRUMPARTIJ da
enige partij is, dia dit probleem op een fataoenlljke manier baapreekbaar wil
~ maken. De haren van het Binnenhof hebben ar in hun mooie huizen geen laat van,
da gewone hardwerkende Nederlander des ta meer.
Wist u dat er in Nederland nog tientallen fabrieken zijn dia werken met gastarbeiders, terwijl maar dan 400.000 Nederlandera werkloos rondlopen an ona land kampt
mat problemen ala woningnood, een teruglopende economie an uit da pan rijzende
sociale lasten''
.-*
Wij van de CENTRUMPARTIJ stellen: aluit de grenzen "NEDERLAND IS GEEN IMMIGRATIELAND"
Hulp aan Turken, Marokkanen, Surinamers, Zigeuners akkoord, maar dan ia da landen
van herkomst an op da juiste manier, zodat onze ontwikkelingshulp ( procentueel
de hoogste ter wereld) goed beateed wordt*
Vindt u ook dat da verloedering vitn ona eena so mooie land gestopt moet worden,
dat er eens een ander geluld op atraat moet worden gehoord dan dat van linkse «n/
of anarohiatischa actiegroepen, dat onze rechtstaat arnatig In gevaar Is an dat
ar betere zaken zijn dan marxiama en materialisme, blijf dan niet zitten klagen voor
de televiaie, maar sluit u aan bij de Centrumpartij, opdat
NEDERLAND WEER VEILIG EN LEEFBAAR WORDT!

Gratis inlichtingen: Centrumpartij Postbus 1152 6501 BD Nijmegen
Postbus
79/1000 AB Amsterdam
Tel. 020 - 850584
Bent u beneden de 25 jaar, dan kunt n zich ook aansluiten bij de jongerenvereniging van da Centrumpartij.
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centrumpartij
Postbus 1152
6501 BD Nijmegen

Nijmegen, 22 növember~Ï98Ï

Geachte Leden en Genodigden,
Hierbij nodigen wij U uit voor een besloten en Informele bijeenkomst voor
laden en belangstellenden van het gebied Buid-Ooet-ïederland.
Datum* 3 december 1981, van acht uur 'a avonds tot ongeveer half elft
Plaats» Hotel Haarhuis, Stationsplein l te Arnhem ( recht tegenover het
Cantraél Station ).
AGEMDAt
20.00 uuri Opening door dra. N.f.Kooat
20*10 uurt Mededelingen
20.20 uurt Uiteenzetting van de doelstellingen van de Centrumpartij door
drs. H. Janmaat
21*00 uurt Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van desa
uiteensotting.
21.15 uurt Pausa en gelegenheid tot kennismaking.
21.30 uurt Bespreking afdelinga-aotivltelten
21.5O uurt Rondvraag
22.00 uurt Sluiting
•a desa officiële sluiting bestaat de mogelijkheid tot napraten. Introduoees «Qn van harte welkom. Personen uit Nijmegen of omgeving die met
ondergetekende willen meerijden worden verzocht telefonisch kontakt mat
ml] op te nemen, tel. O9-49 2826 5466. Mocht U verhinderd zijn, maar een
volgende bijeenkomst willen bijwonen, deel ons dat dan schriftelijk of
telefonisch mede.
Tot slons op on«e bijeenkomst
Drs.'TI.T.Konat (Afdelingssecretaris)

ACD
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Betreft: Centrumparty, afdeling Rotterdam*
Op vrjjdag 27 november 1981 ia in é'én der zalen van café-restaurant Engels te Rotterdam een besloten vergadering gehouden van de
Centrumpartij, afdeling Rotterdam*
Aanvang 20,00 uur.
Convocatie in fotocopie bijgevoegd.
Door de organisatoren is een zaal vastgelegd voor ongeveer 23
personen, maar omstreeks 20.00 uur zijn ongeveer 45 personen aanwezig,
hetgeen tot gevolg heeft dat de vergadering in een andere zaal moet
worden gehouden*
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als voorzitter fungerend opent te 20.45 uur de vergadering»
"betreurt de gang van zaken ten aanzien van de zaal, maar zegt dat dit
tegelijkertijd als een verheugend feit moet worden beschouwd. Een dergelyke grote opkomst is door de organisatoren niet verwacht.
JANMAAT gaat vervolgens uitvoerig in op de geschiedenis van de
Centrumpartij en merkt ten aanzien van de buitenlanders op dat de grens
van het toelaatbare is bereikt» De grote steden en in het "bijzonder
Rotterdam zitten met enorme problemen, hetgeen volgens het gemeentebestuur opgelost moet worden door middel van het epreidingsbeleid. Het
is echter van belang dat het probleem aangepakt moet worden in de gemeenteraad en dientengevolge zullen er kandidaten moeten komen voor
een zetel in de gemeenteraad*
Een gevolg van de aanwezigheid van de buitenlanders is tevens
dat het onderwijs van de Nederlandse kinderen in de knel komt.
Na een pauze wordt kort het woord gevoerd door
, waarna
omstandig ingaat op het nut van het houden van een referendum,
in het bijzonder ten aanzien van de toelating en aanwezigheid van buitenlanders .
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen geven de volgende
personen zich op voor de kandidatenlijst!

Tenslotte zijn bijgevoegd een aantal manifesten.
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Aan de Leden en Sympathisanten
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Rotterdam, 10 november 1981
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Dames en Heren,
Op 27 november as. houdt de Afdeling Rotterdam een vergadering.
Zij begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in het zalencentrum van Engels in het groot-handelsgebouw nabij het Centraal Station.
De agenda
1.
2.
3.
4.

luidt als volgt:
Opening door de voorzitter
Mededelingen
Politieke rede van de partijvoorzitter
Activiteiten van de afdeling Rotterdam.
Pauze

,-—

5. Gemeenteraadsverkiezingen
6. Rondvraag
7. Sluiting
Om organisatorische redenen is de vergadering aangekondigd
onder de codenaam "De Sleutel". Er wordt U een vruchtbare vergadering toegewenst.
Afdelingssecretaris

G. Koster

Eigen rechter
spelen
De gruwelijke moord op de 54-jarige Amsterdamse taxi-chauffeur
Jan Scholtz. zal hopelijk eindelijk
de ogen openen van de regering
voor de toenemende geweldmisdrijven. Nog steeds blijken er in Nederland criminologen te zijn, die beweren dat het met de toename van de
misdaad In Nederland nog wel meevalt en ongetwijfeld zullen tijdens
de rechtzltUng advocaten en
maatschappelijk werkers met allerlei verzachtende omstandigheden
op de proppen komen. De bekende
verhaaltjes van een slechte jeugd,
een dronken vader, werkloosheid en
tegenwoordig al* nieuwe mode: disVoor het gezin van het slachtoffer
geen
gratis
advocaat,
geen
maatschappen.*
werker
voor
hulp .....
Neemt u het de Amsterdamse1
taxi-chauffeurs kwalijk dat er onder
hen steeds meer stemmen opgaan
om het recht in eigen hand te nemen?

i
g

Een «lap overheidsbeleid ten aanzien van de misdaad leidt er in de
toekomst onvermijdelijk toe dat
men zelf maatregelen gaat nemen
met alle gevoigen van dien.
In Amsterdam schoot een vrouw,
die bedreigd werd, twee aanvallers
neer. In Dodewaard dreigde de bevolking in verzet te komen. Na de
moord op de Amsterdamse snackbarhouder Wton Verbagen, demonstreerden de buurtbewoners
luidkeels op de rechtzltung tegen de
lage straf die de rooftnoordenaar
(die hier Illegaal verbleef)
Verontruste Amsterdammer»
genmetknokptoegen.
Vete deskundigen (onder andere
politie en rechterlijke macht),
alsmede de stichting Appel Bestrijding Criminaliteit, nebben de overheid in het verleden gewaarschuwd
voor deze gang van zaken. Steeds
moest geconstateerd worden dat de
overheid het gevaar niet zag of
althans niet juist beoordeelde.
Een falend overheidsbeleid leidt
tot eigen rechter spelen. Eigen rechter spelen leidt tot chaos!
Hopelijk zien regering en Kamerleden dit nu i

^ centrumpartij^
POSTBUS 79 - 1000 AB AMSTERDAM

Communisten
Kansen ttte het betemaal niet
ego» yljtijn>et ons regiem en rte gang
van zaken in ons land, verlangen
toen daaraan mede te werken, niemand verlangt te emigreren naar
het land van belofte: Rusland, dat
toch wel veel aanlrekkelflkbeden
moet hebben om daaraan zijn hart
te verpanden, zeker als inteUectueeL
Nu vind ik natuurnjk wel dat wtj onze communiBten minstens moeten
geven wat ook de dissidenten In de
• " • landen mogen ervaren. Wij nebpen deze heien een
vinger toegestoken en ntrwllten *U
de nele hand.
Marcus Bakker heeft bet al meermalen aangekondigd: wij moeten
ontwapenen, maar JuJ spreekt nooit
over de- bewapening van 'de
WaracbaupacUanden, dat klopt
want daar hoort nq niet bij, volgens
bun beweren. En nu is het to, In dit
geval, als je niet tot de ene partij
wOt behoren, dan wordt je tot de andere parUj gerekend. Eb als we dan
toch «J de andere parüj willen behoren, dan moeten we maar vast
aan de muur beginnen, »i»«r kunnen we dan later achter opgeborgen
worden en kunnen we eventueel beginnen met het bouwen van goedkope en goedvoonfene warenhulzen
voor de partybonzen.
Wij moeten dan teren In de rij te
staan voor onze dagelijkse behoeften. Verder kunnen we dan teren
schelden op de Amerikanen (dat
doen we nu al) die ons evenals
Rusland en de andere landen door
de oorlog heengeholpen hebben -en
na de vrede vriend en vijand in de
gelegenheid «telden de oorlogmchaden te herstellen niet de Manbalhulp.
Oeen landen waar de arbeidsregelingen zo webug in'te brengen hebben als in de communistische.
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Wlltem Drees (95)
ireM van leer
Drees sr. is er de man niet
naar «ju kritiek' in milde, verhullende
verklaringen te verpakken. De laubte kakinullen krijgen geen voldoende. Mei name
het kaMnei-ix-n Dyl-krijgi van Oircs sr. het
verwijt toegeschoven de ogen voorde realiteit van de jaren /cvcntig te hehhcn gi'filolen.
„Dat kabinet heeft toch nog een lijd doorgewerkt alsof wc nog midden i» de hoogconjunctuur zaten. Allerlei zaken zij» veel
te royaal aangepakt,, waardoor de uitgaven
veel ie sterk njn verhoogd: 44 miljard in
vier jaar lijd."
Drces sr. heeft er weinig moeite mee onf ^dcrwerpen pp tafel te brengen, die ?.k-h. nog
sieeds in een politieke tabi^fccrVcv'ïnden. '
Zoals-het probleem van de buitenlandse
.-,
werknemers: ..IX- paar honderdduizend
gastarbeiders die in de hoogconjunctuur
/.ijl) itangetrokfcen: mochten gewoon.' .hier
blijven, ook toen tic nood/:iak van hun
iianwe/ighcid voorbij was. Toen ze hier
kwamen, is uitdrukkelijk vastgelegd dat
hun verblijf tijdelijk was. Zoals ook bleek
uit de bepaling dal /.e hun gc/.innen niet
nu* Iitcn laten overkomen, (..tier heeft men
gc/cgd: „Laat je gtv.in maar overkomen."
Duardoor i» om te beginnen de woningnood ,
in Nederland min/.icnlijk verscherpt. En de "
werkloosheid werd binnengehaald toen de
gastarbeiders en de 180.000 Surfnamers op
de Nederlandse arbeidsmarkt begonnen te
;
concurreren met Nederlanders. De overheid was van oordeel dut dit toelatingsbeleid op menselijke gronden aanvaardbaar
••' was. Ik heb daar mijn twijfels over omdat de
Nederlandse samenleving daardoor onder
grote druk kwam te staan.'*
De minister van Slaat maakt
er gcvii geheim van. dat het ..sociale paradijs in de jaren '7I> is verknoeid". Oree.vsr.:
„lïc sociale voor/icningen hebben /ich op
een aUcrmerkwaurdigsie manier ontwik- .
keld. Neem de arbeidsongeschiktheid. Dat
werd je. als je het werk niet langer kon verrichten. Maar in dat geval wiu je nog /.eer
geschikt kunnen /Jjn om ander werk te
doen. Telkens worden tiend u i/.enden arbeidsongeschikt verklaard al.sof ons tand
dooreen epidemie is gelroJTen. l:.n dan zou
•je /eggen: dan /al hel /.ickleverxuim welteruglopen. Nee. integendeel: het /iektever/.uim is verdubbeld, f:r is onvoldoende
controle, men neemt het te gemakkelijk.
Wie een paar dagen Ihuis hlijfl. krijgt UK h '
het volk pond. D;it vertHtr/aakt weer hogere premies. waurd(K>r Nederland in de
grootste moeilijkheden dreigt L- verkeren.

Islam
Ik ben een caMntaider en al tten
jaar in Nedertand Ik kan dus ook Nederlands spreken. Niet iedereen weet,
dat fic gastarbeider ben en dat ik het
Nederlands «g goed versta. Daarom
weet ik. wat Nederlanders over ons
zeggen. Zij doen niet vriendelijk over
ons. Veten zeggen, dat de gastarbeiders
terug naar hun land moeten. Gastarbeiden öjn dom en lui wy zullen dat
onthouden en niet vergeten. WU willen
watgoed en niet kwaad te. Wijteen uit
de Koran, die de Nederlanders niet lezen. Ook hun eigen bijbel niet Nederlanden doen veel slechte dingen, die
Allah niet goed vindt en zal bestraffen.
Oe Nederlanders zijn kwaad op
Khomeinjr, die een goed man is en de
mensen leert volgens de wet te teven.
De Koran is onze wet Slechte mensen
verdienen de doodstraf. Slechte mensen spotten met Khomeiny, Slechte
mensen doen porno. Slechte roemen
maken de vrouwen de baas. De
vrouwen in Nederland zijn «leent gekleed/ Niet voor zeden. Slechte
vrouwen, steent gekleed. Khomeiny is
,etn govde meester. Alle Isltunmannen
zijn voor Khomeiny. De communisten
en de Amerikanen niet Khomeiny
wint; de Islam wint De hele wereld
wordt Islam. Dood aan Carter, de paus.
Van Agt, de Bus en de communist
Khomeiny weet wat goed b. Khomeiny
is een groot profeet Nederland moet
ook voor d» Islam zijn, anders komt de
straf. WIJ weten, dat er ook slechte
gastarbeiders zijn. Nederlanders moeten zich aanpassen aan Islammensen.
Wij boeven ons met meer aan te passen; wij zijn al genoeg aangepast Wij
hebben gelijk, want wij njn van de
Islam. Wij moeten onze mond houden,
maar doen dat niet lang meer.Er zijn al
SflaOOO Islammensen in Nederland. Dat
worden er nog veel meer. Orae
vrouwen zijn niet tui, niet porno en met
de baas. 2SJ krijgen veel kinderen. Dat
moet van de Koran. Over 10-90 Jaar te
Mer alles Islam. Dan b
•k.
Jullie durven dat niet in Je krant te
schrijven. Jullie aeggem de öjdxal het
leren. Jullie zulten, zien. dat de tijd het
zal leren. Allah zal jullie stratten voor
je zonden.
bitooansteMng lot de NVU streven w? niet
naar "hel Irtanterugzwemmen' van O>
Surinamen, anBswnWsmft, racisme, etnrtsniD»Cartnjm-p«fBj netft ato hooMdoet hel op
•en oemowaltatemanto bespreekbaar
maken van het taboe rondom het
vfeomdaengenproblssm, waaivan vooral ds
«tone Nedenendar in de votkstxiurten van
orote sleden öe dupe wordt. WH stollen—
net als de Nederlandse regering in 1972—«Jet
Nederiend gaen immigratieland « en dat
vrifrurWkje remigratie van Surfnamers,
gastarbeiders, etoetem nodig ». om
problemen als werhetoosheref, woningnood en
crimkiaWBK vooreen groot deel op t» lossen.
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Amsterdam,

oktober 1981

Geachte Ondernemer,

Uit hoofde van uw bedrijf of beroep heeft U te maken met de politiek en
het gevoerde en te voeren regeringsbeleid. Ook dit kabinet moet de belastingdruk opnieuw verhogen of nieuwe vormen van aanslagen verzinnen.
70Z van onze gehele economie wordt gedragen door de 1,7 miljoen werkgevers
en werknemers van het midden- en kleinbedrijf. Voor. de zoveelste keer wordt
deze belangrijke groep gepakt. Van hen, die het hardste werken en zich het
minste laten horen worden steeds grotere offers gevraagd.
Terecht (???), wie zou het anders moeten doen!!!

'.

De Centrumpartij streeft ernaar wijzigingen in dat beleid aan te brengen.
Dat is ons niet in dank afgenomen. De politici hebben onze pogingen weten
te verhinderen omdat zulks ten koste zou gaan van hun machtsposities.

__

Hij laten ons echter niet uit het veld slaan en willen ons voor een betere
nederlandse samenleving in blijven zetten. Om succes te boeken hebben wij
wel zoveel mogelijk steun nodig. Om U mogelijkerwijze te interesseren zullen wij U binnenkort meer informatie over de partij en haar doelstellingen
toesturen.
'
Mocht U daarop onverhoopt geen prijs stellen, kunt U dat bekend maken
door te schrijven naar postbus '670, 2501 CR van onze partij te Den Haag.
Ook kunt U ons nummer in Amsterdam bellen.
Binnenkort hoort U meer van ons.
Het vriendelijl

CENTRUM
P1RTIJ

POSTBUS 79 - 1000 AB AMSTERDAM
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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 voorzjeningen voor hen die ze
werkelijk nodig hebben!
• Nederland is géén immigratieland!
imaaanvfa
postbus 79, of telefoon 020 350584

• BESTE

MENSEN

Sinds jaar en dag worden wij in Nederland opgezadeld met allerlei sprookjes van
ultra-linkse huize: de NAVO zou een agressief pakt zijn; de VS een imperialistische
natie; de heren in het Kremlin zouden liever vandaag dan norgen ontwapenen; het
Nederlandse leger is een dure en overbodige luxe; het IKV is de enige echte vredesbeweging, enz.
Wat is hier nu werkelijk van waar?
Punt I;
•*
Sinds de oprichting van de NAVO in 1949 i» er in Europa geen oorlog meer geveest,
wel vier militaire akties van de Russen, waarbij volksopstanden in Oost-Duitsland
en Polen (1953), Hongarije (1956) en Tsjecho-Slowakije (1968) bloedig werden
neergeslagen.
Punt 2:
Breznjev en konsorten verlagen bewust de lévensstandaard van de Russische
arbeiders on met een enorm bewapeningsprogramma (Neutronengranaat:, SS-20) de VS
definitief te kunnen overvleugelen.
Punt 3;
Het IKV is in feite helemaal geen oct-artijdige vredesbeweging, vaaar een eenzijdige
club die via nevcnorganisaties (Christenen voor het socialisme) hechte banden
onderhoudt taet Moskcu. Bovendien lijkt het IKV zijn bijeenkomsten het liefst
te houdeu ia de lDR, een land waar kinderen vanaf hun twaalfde jaar (!) al een
militaire opleiding ontvangen en dat muren en mijnenvelden nodig heeft om haar
irivcsers bituvca deze 'heilstaat' te houden. Eenzijdige akties van het IKV,
Onkruit, PSP en dergelijke clubs bedreigen de veiligheid van ons land.
Immers, ons leger is géén luxe. Want ook nu nog geldt helaas de keiharde
waarheid: "wie^niet voor zijn eigen leger wil betalen, moet dat van de vijand
onderhouden".
*
Haar ja, opkomen voor een veilig Nederland lijkt een taboe te zijn, evenals het
probleem van de binnenstromende vreemdelingen. De laatste jaren zijn honderdduizenden Surinamers, Antillianen, 'gastarbeiders', zigeuners, enz. ons land
binnengekomen.-; De verzorging en opvang van die mensen leggen cvare lasten op de
schouders van Be toch al beproefd» «igpn bevolking. ,
De werkloosheid ia gestegen to$ hovend* 400.000. De woningnood rijst de pan
uit. De kriminaliteit stUft JOU j«*r tot jaar. Onln^a heeft het Centraal
Sureau van de Statistiek Mjïgatopnd (Ut 4* buitenlander» (ft X van de bevolking;
31 X van de misdaad begaan»-^ya^katyiurtp» in de grotf «tftden zijn onleefbaar
geworden*
De Heren van het Binnenhof hebben er in hun villa's geen last van, de hardwerkende
Nederlandse arbeider wel. Het is altijd weer de kleine man die de dupe wordt.
De Centrumpartij stelt niet dat de gemiddelde buitenlander meer krimineel is dan
de Nederlander, maar wel dat onze lichte straffen, goede sociale voorzieningen,
enz. ook minder goedwillenden naar ons land lokt. De Centrumpartij stelt niet:
"gooi ze er maar uit", maar wij willen wel dat dit vraagstuk bespreekbaar wordt
gemaakt, dat de endere politieke partijen hun taboe hierover opheffen.
Kortom:
Nederland moet leefbaar én veilig blijven!
Om dit te bereiken .heeft de Centrumpartij een program uitgewerkt, dat eerlijk en
evenwichtig ingaat op allerlei politieke problemen van vandaag de dag. Dit programma wordt U toegestuurd door overmaking van / 7,50 aan Centrumpartij, postgiro
44.24.916.
Verdere inlichtingen kunt ü krijgen door ons te schrijven of te bellen:
Centrumpartij
Postbus 79
1000 AB Amsterdam
tel. 020-85 05 84
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1) Zo nodig andm rubricering ungovwi.

Afschr:

' Betreft: C.P.vergadering van de Kring Utrecht, gehouden op vrijdag 11.12.1981
in "De poort van Kleefk" te Utrecht, Nariaplaats 7.
Aanvang: 20.00 uur
Einde:
22.40 uur
Aanwezig 32 personen u.o', t. 3AMIAAT D.G.H.

De vergadering werd gehouden in de 2e zaal bovenverdieping onder de codenaam
LAOCP. Net de afkorting LAC werd bedoeld Lezing Academisch Centrum. Vreemd
genoeg bleek dat het bedienend personeel van het café te kennen gaf ervan op de
hoogte te zijn dat het om een vergadering van de C.P ging. De vergadering stond
onder voorzitterschap van de voorzitter van de regio Utrecht.
Agendapunten (Zie Bijlage)
1. Opening door de voorzitter; De opening van de voorzitter bastond, uit het geijl
te verhaal over de discriminatie van de C.P. door links e.d.
De voorzitter noemde de C.P. een echte Milieupartij.Plet deze uitspraak doelt
hij op tBBe zaken:1. Milieu in de betekenis van het woord,;hij vraagt danook
om tijdens ds vergadering niet te roken.
2. Verwezenlijking van e*é*n van de doelstellingen vamuÉ de
partij, n.l. het terugdringen van de vreemdelingenstroom zal het milieu in
Nederland verbeteren. In dit verband stelt hij dat buitenlanders in Nederland
overlopen van de privileges, waardoor in feite de Nederlanders gediscrimineeri
worden. Als "grappig'^oorbeeld stelt hij dat Nederlanders niet meer in staat
zijn om in de gevangenis terecht te komen, aangezien deze vol zitten met buitenlanders. De regering is in grote mate verantwoordelijk voor het verpesten
van het milieu aangezien zij de buitenlanders overgiet met privileges.
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1) Zo nodig and*re rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.

1

- rapport nr.

2e Medsdelingsn De voorzitter van de vergadering wees op de aftrekbaarheid
van schenkingen, hiermede doelend op eun eventuele bijdrage voor de C.P»
3» Politieke rede door JANMAAT; De rede van JANMAAT kuiam geheel overeen met hetgeen van zijn hand komt en afgedrukt staat in de Middenweg 81 B/9 blz» 12
4. Activiteiten van de Krnp. Utrecht; Op dit moment zijn er g e v n activiteiten.
In de toekomst zal men zich gaan richten op plaatselijke problemene Hiertoe
zal men zich met pamfletten gaan richten tot de bevolking van Utrecht»
5, GemeentBraadsverkiBzingBn in 1982; Eerder was al bekend geworden dat Utrecht
één van de plaatsen was, waar de C.P zou meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingene Kandidaten moeten nog worden bekeken*
6e Rondvraag; slechts 1 vraagt Maakt de C»P. kans op een zetel bij de komende
verkiezingen ?
Antwoord UZ van de vergadering: Uij hoeven niet ban§ te zijn voor toestanden
zoals bij de vorige verkiezingen, n* l* dat mensen die zich op een lijst hebben
geplaatst, onder druk van linkse groeperingen zich zullen terugtrekken* Bij
een confrontatie met links zal de C.P het winnen op dit gebied* Indien de C.P
in de Utrechtse raad komt zal de partij een echte middenkoers gaan varen op
een manier dat het rechtse blok zich achter de C.P zal moaten scharen en niet
andersom* JANMAAT ziet wel perspectieven in Utrecht, aangezien de regio
zaken zal gaan aanpakken als het probleem van de FC-Utrecht supporters, -en de
problemen op Hoog Katharijne* Dit zijn zaken die veel mensen aanspreken*
7, Sluiting.;De voorzitter vroeg om esn bijdrage voor de zaalhuur* Verder n*t,z.d,
3pvallebd uias het dat
, nadat hij een telefoon tje had gekregen, zich
posteerde bij de toegangdeur van de vergaderruimte om in de gaten te houden mie
zich allemaal in de gang bevonden. Een enkele maal ging hij zelfs de gang op
om één en ander nader te bekijken* Men kreeg haast de indruk dat hejj. telefoontje
een waarschuwing had ingehouden voor dreigende verstoring van de ver^jedöting*^ -mmr
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Aan da Leden,Donateurs en Sympathisanten
van de Kring Utrecht.

Onzeref. SU/LOS 23118'.

rr.,

23 november 198 1

Dames en Heren,
Op vrijdagavond 11 december a.s. houdt de Kring Utrecht een vergadering.
Deze begint om 20.00 u. en zal v/orden gehouden in ,,De Poort van Kleef"J
Mariaplaats 7 .ongeveer v i j f minuten lopen van het C. -i t r aal Station Utrecht
richting Doratoren.
De agenda ziet er als volgt uit:'
1. Opening/Welkomstwoord door de voorzitter;

2. Mededelingen;
3- Politieke rede van de voorzitter van onze partij:drs.Hans Janmaat
k. Activiteiten van de Kring Utrecht;
Pauze

5. Gemeenteraadsverkiezingen;
6. Rondvraag;
7. Sluiting.
Om organisatorische redenen )s de vergadering aangekondigd onder de
codenaam LAC-CP.
W i j wensen U een vruchtbare vergadering toe,waarbij alle op- en aanmerkingen,
voorstellen en aanbiedingen van financiële of daadwerkelijke aard van
harte welkom zijn.
-

ACD 1580745
datum

5 JAN. 1982

CO
I) Zo nodig initera rubricering
Distr.:

BFA

b.

d.

BUlag«(n):

Afechr:

Betreft:

Centrum Partij Amsterdam»

Op 23 november 198! heeft een kadervergadering plaatsgehad, afd. ABSterdam,
De volgende personen namen aan deze
vergadering deel»

De vergadering verliep vriendelijk en ademde een "huiselijke" sfeer
mede vanwege de koffie, thee en cake, verzorgd door
.
In en na de pauze werd een pilsje getapt.
Tijdens de vergadering werden de volgende CP. streekbijeenkomsten,
landelijk georganiseerd, i.v.m. de aanstaande Qemeenteraads-verkiesingen
aangekondigd. Deze aankondiging houdt tevens wijziging in van de eerder
•angekoadigcU THjoeahemsbeu.

1) Zo nodig ander» rubricering aangaven.

VERVOLGBLAD Nr. l

te Vetent

27-11-81
3-12-81
11-12-81

Bij

' rapport nr.

Rotterdam, hotel Engels
Arnhem

Utrecht.

Het ia de bedoeling dat deze bijeenkomsten terena door Amsterdamse
leden zullen worden bezocht* Voor het reizen wil men komen tot een
>eg» oar-pooling.
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BESTE MENSEN.
Onze Centrumpartij ie opgericht, omdat wij het niet langer verdragen dat ons land zo langzamerhand onleefbaar wordt door het wanbeleid van poMtfd In Den Haag op vele terreinen.
Zo vinden wij de bevolklngepofltiek en het vreemdelingenbeleid totaal verkeerd.
Van waar ook ter wereld komen groepen mensen uit ekonomlsche en financiële redenen naar
ons toch al overvolle land. Aantalen zijn met precies bekend, went de overheid houdt cijfers
achter. Mensen die naar ons land zijn gekomen, worden vaak bij voorrang gehuisvest, gekleed,
gevoed en krijgen sommen geld om zich In te richten. In de grote steden zijn nu sanerlngsbuurten.
De onroerend goed-prijzen worden daar systematisch omlaag gedrukt De panden worden er
voor een appel en een el opgekocht en na renovatie ter beschikking gesteld van de
minderheden. De regering heeft geen geld meer, dus Jan met de Pet moet 'Inleveren'.
Hij betaald met zijn have en goed. En met zijn levensgeluk. In de gewone volksbuurten wordt
de situatie onleefbaar. Verschillende mensen met uiteenlopende kuituren zitten dicht op
elkaar gepakt. Dat leidt tot spanningen en konfllkten. De nederlanders móeten zich maar
aanpassen en all** «likken, want anders dlskrimlneren zij. Spreldingsbelefd wil alleen maar
zeggen dat nu de volgende buurten aan de beurt zijn.
Ministers hebben makkelijk praten. Zij zouden met hun eigen gezin eens moeten ondervinden
wat het zeggen wil. als in een buurt het leefritme wordt verstoord. Hoe zeer een en ander de
arbeidsmotivatie ondermijnt, heeft geen van hen zich ooft afgevraagd. Niemand van de
politici durft ook Iets te zeggen. Van hen mogen de vreemdelingen praktisch alles. Of zoals het
in hun taaltje heet de etnische minderheden moeten hun kuituur optimaal kunnen ontplooien.
Wat dat zeggen wil merken we dagelijks: J* kent on* Uuid gewoon niet meer terug I
Vele bedragen worden uitgegeven om de kuituren van de vreemdelingen hier tot ontwikkeling
te brengen: voor de bouw van moskeeën, kerken en trefcentra van bepaalde groepen,
subsidies voor talloze stichtingen, en dat terwijl de staat al diep in de schulden zit l
De PPR en de PvdA hebben zelfs verkondigd, dat de nederlanders er maar aan moeten wennen,
dat Nederland niet alleen voor de Nederlander» Ie. De minderheden hebben die
kreet gretig overgenomen. Hun eisen worden dan ook steeds groter. Zo krijgen zij nu een
eigen omroep. Zelf kunnen zij dat niet betalen. Dus er moet wéér extra overheidsgeld bij:
bijna tien miljoen gulden.
Als alles volgens plan verloopt, krijgen de vreemdelingen binnenkort ook nog stemrecht.
Je gaat zo denken: de politici In Den Haag laten niets na om de eigen bevolking tegen zich
in het harnas te jagen. Als zij zo voor vreemdelingen zijn is de oplossing toch eenvoudig:
haal er veertien miljoen binnen en etem Nederland weg! Daar zijn ze al aardig mee bezig:
de minderheden krijgen Immers bijna vier keer zoveel kinderen els de nederlanders.
Het moet maar eens uit zijn met de geldsmijterij van de regering, die voor Sinterklaas blijft
spelen met onze zuur verdiende belastingcenten. Er wordt gewoon verzwegen dat zo'n derde
van onze bevolking nog min of meer In (stille) armoede leeftl De regering heeft In de
eerste plaats de plicht op te komen voor de eigen bevolking! Dus: niet zulke
belachelijke maatregelen als hoge belastingen, niet het aardgas voor spotprijzen aan het
buitenland verkopen, terwijl bij ons per dag bij tientallen gezinnen het gas wordt
afgesloten, omdat zij het niet meer kunnen betalen.
Onze Centrumpartij la tegen al deze dwaasheden. Zelf heeft zij een goed doordacht
programma, dat uitgebreid Ingaat op alle politieke problemen van nu: de werkloosheid,
de woningnood, de milieuvervuiling, sociale voorzieningen, enz. Als U ook, net als wij,
bezorgd bent over de huidige gang van zaken, steunt U ons dan. of beter nog: sluit U aan l
Want aamen kunnen wij meer doen om de ontwikkelingen te keren voordat het te |aat Is 11
Voor f 10.— krijgt u een uitgebreid informatiepakket Voor f 5.— een klein.
Postgiro Centrumpartij 43.48.100 in Den Haag. U kunt ook schrijven naar
Postbus 79. 1000 AB Amsterdam, of bellen 020 - 85 05 84.
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De Centrumpartij ts ep II maart IMO opiecioht.
Waarom? Omdat wij niet 'raehts' en «iet 'Unfti' willen
OQ zijn. Immers de belangen van het hlle Nederlandse volk
•33 staan bij ons centraal. Daarom vinden wij hef als ceni>« trum-demokraten niet juist dat ons volk alleen als
^H 'stemvee' moet optreden, wanneer het de heren.in Den
GO Haag belieft. Neen! Wij moeten serieus genomen worden
j_Q in ledere zaak die ons allen aangaat. Wij zijn dus voor
^•4 invoering van het referendum: dat is een volksraadpleging over al deze zaken afzonderlijk.
Voor de Centrumpartij vormen de mensenrechten de
leidraad voor al haar akties. Wij vinden dat in Nederland deze rechten de laatste tijd steeds vaker met de
voeten worden getreden. Met name het recht van meningsuiting en vergadering wordt door ondemokratische elementen aangetast. Deze doordramoers schuwen zelfs geweld
niet om te verhinderen dat er over bepaalde problemen
gepraat wordt. Waarom zij dit doen? Omdat hun eigen
ideologieën er geen raad mee weten! Dit betekent voor
hen verdeeldheid. En deze verdeeldheid hindert hen in
hun greep naar de macht.
*
Wij, centrum-demokraten, laten ons de mond niet
snoeren. Wij vinden dat iedereen eerlijk en open over
alles moet kunnen'praten. Diarom ook is onze partij opgericht: om allerlei taboe-vraagstukken aan de orde te
stellen, zoals:
- de toenemende misdaad en onveiligheid in'Nederland; x
- het uitgebreide misbruik van sociale voorzieningen;
- het door de belastingdruk steeds groter wordende
zwarte.geld-circuit;
,
- het stiekum dumpen van gevaarlijke stoffen;
- het onnoemelijke dierenleed in de bio-industrie;
- de nog steeds bestaande woningnood; de verkrotting
en ver-ghetto-ing van vele fatsoenlijke volksbuurten;
- het nog steeds binnenstromen van (illegale} vreemdelingen in ons propvol landje, dat niet geschikt is als immigratieland.
Ieder nuchter-denkend Nederlander ziet toch dat

het mis gaat ia oni land. De werkloosheid groeit naat het
half-miljoen toe» Overbevolking leidt tot onverdraag»
•aamheidi vervuiling» kraken, rellen, plunderen» Paarden
•n andere dieren ia «MI te klein hok trappen of bijten
elkaar keeh Mk eood, Hier Mat «en eind aan komen! Wij
willen gfln onhaalbare beloftes, (Ha linterklaa» spe lm
voor enkel maar bepaalde belangengroepen (stemvee). Alleen een nuchtere en eerlijke politiek voor ons allemaal
kan uitkomst bieden. Leest U ons program en U ziet: Wij
winden er geen doekjes om. Eerlijk duurt het langst'
Wat 'belooft' de Centrumpartij? Wij beloven U geen
gouden bergen'." Maar eenmaal in het Parlement gekomen,
zullen wij s&men met U op waardige en demokratiaohe wijze
strijden voor:
1. een veilig Nederland, waar iedereen 's avonds weer
op straat kan lopen; zijn fiets of auto kan stallen
zonder dat er_ meteen gestolen of vernield wordt;
2. een getonde ekonomie, waarin ieder op eerlijke wijze
zijn brood kan verdienen; loon naar werken krijgt;
waar gS&n stille armoede heerst; en waar ieder zijn
belasting kan betalen omdat deze niet onredelijk
hoog is;
3. een sociaal-voelend Nederland, waar onze zwakken, bejaarden, enz. werkelijk geholpen worden en niet hoeven in te leveren, omdat de regering alleen bepaalde
groepen zo nodig moet voortrekken;
4. een dier-vriendelijk Nederland, waar de dieren niet
in diepe ellende hoeven te leven totdat zij geslacht
of afgedankt worden;
5. een eohoon Nederland, waar het vuil en muurgeklad niet
meer het straatbeeld bepalen ; waar we niet telkens
opgeschrikt worden door gifvondsten, giftige wolken,
olie en andere troep, smerigheid in ons (drink)water;
6. een bewoonbaar Nederland, waar niet gekraakt hoeft
te worden, waar geen ghetto's zijn; kortom:
7. een leefbaar Nederland, waar wij ons werkelijk thuis
voelen, omdat het ons aller dierbaar vaderland is!

B,
E S T E M E N S E N-,,
•- *
.

"

'-

r ""' '

Sinds jaar en dag^rden'wij in Nederland opgezadeld net allerlei sprookjes, vooral van
ultra-linkse herkomst: de NAVO zou een agressief pakt zijn; de VS een iimperialistianhe
natie; de heren in het Kremlin «raden liever vandaag dan morgen ontwapenen; het Sederlandse leger is. een overbodige luxe.
Wat is hier nu werkelijk van Waar?
Punt 1;
'
,
Sinds 4e oprichting van 4e HAVO in 1949 is er in ieder geval in Europa geen oorlog meer
geweest, wel vier militaire akties van de Russen, waarbij volksopstanden in Oost-Duitsland en Polen (1953), Hongarije (1956) en Tsjecho-Slowakije (I96G) bloedig werden neergeslagen. En wat te denken van de kosmunistische konsentratiekajppen voor Solidariteitsleden?
Punt 2;
Breznjev en zijn vazal-regimes verlagen bewust de levensstandaard van onze Oosteuropese
buren om met een enorme bewapeningsprogeamma (o,a. Neutronengranaat, SS-20) de VS definitief te kunnen overvleugelen.
Punt 3; ,••«.,,•
•
-^
Eenzijdige 'akties van Onkruit en dergelijke klubs bedreigen de veiligheid van ons land:
ons leger is geen luxe. Immers i'
. "Wie niet voor zijn eigen leger wil betalen, »oet dat van de vijand onderhouden". ~
De gewelddadige akties tegen de munitietreinen kunnen gerust als Rood-Fascisme bestempel»
worden. Want alle grenzen van demokratische besluitvorming worden hierdoor bewust met
voeten getreden! Het optreden van de Overheid om de Nederlandse veiligheid en denojtratie
te verdedigen is de laa-tftte,J4r-en U«ttWö£ijks.k<Stt<ifat-te noemen,Opkomen voor een veilig
Nederland lijkt zelfs een taboe te zijn, evenals het probleem van de binnenstromende
vreemdelingen» .De verzorging-«n de opvang van die mensen leggen zware lasten op de f ,
,i^ojideirs, van de toch al beproefde bevolking.
; . \ -^ i *'* ::
"De verkloosheid overschrijdt eind februari de 500.000! De woningnood rijst de pan ui.
De kriminaliteit stijgt van jaar tot jaar. Onlangs heeft het Centraal Bureau van de
ftatistiek aangetoond dat de buitenlanders (8 Z van de bevolking) 52 Z van de misdaad begaan! De saneringsbuurten in de grote steden zijn door dit alles onleefbaar geworden.
De Heren van het Binnenhof hebben er in hun villa's geen last van, de hardwerkende Nederlandse arbeider wél. Het is altijd weer de kleine man die de dupe wordt.
DeCentrumpartij stelt niet dat de gemiddelde buitenlander meer krimineel is dan de Nederlander, maar wel dat onze lichte straffen, goede sociale voorzieningen enz. ook minder
goedwillenden naar ons land lokt. De Centrumpartij stelt niet: "gooi ze er maar uit". ~~
Maar wij willen wél dat dit vraagstuk bespreekbaar wordt gemaakt, dat de andere politieke
partijen hun taboe hierover opheffen.
Kortom:
•
"""
-Er moet met één maat gemeten worden. Ook moeten wij-niet op de vlucht slaan VOOE aljlerlei zich 'progressief' noemende klubjes, die alles wat hen niet aanstaat ^fascistisch'1'
noemen. Als wij met zijn allen niet de politieke moed opbrengen om aan alle fascisme,
'rood' en 'zwart' ..een halt toe-te roepen, wordt onze denokratie onherstelbaar ondermijnd.
Nederland moet LEEFBAAR en VEILIG blijven! . • ^ .

.
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'

Om dit te bereiken heeft de Centrumpartij'een program uitgewerkt, dat eerlijk en
evenwichtig ingaat%j3p» allerlei politieke problemen van vandaag de dag. Dit.progranma
wordt ü toegestuurd door óvermaking van ƒ 7,50 aan Centrumpartij, postgiró 44 24 916. \j
Tèrdera inlichtingen kunt U krijgen door ons-te schrijven of te bellen:
CENTRUMPARTIJ

Postbus 79
';:'

1000 AB
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Amsterdam

tal. 020-85*05 ÏB4'
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Betreft: AfdelingsverKaderJng OP, Kieskring Amsterdam»
Op vrijdag 5 februari j.l. heeft in de avonduren een afdelingsvergadering plaatsgehad van de Centrum Partij, Kieskring
Amsterdam. De leden zijn hiertoe schriftelijk uitgenodigd,
(zie bijlage).
Deze vergadering is bijgewoond door totaal 28 personen.
Zij worden als volgt genoemd en of omschreven:

De gehe* avond is nagenoeg uitsluitend besteed aan de verkiezing en samenstelling van de kadidatenlijst Kieskring Amsterdam. Janmaat houdt een toespraak over de a.s. verkieaingen.

1593857
•
niet links

niet rechts

l

centrumpartij
POSTBUS 79
1OOO A8 AMSTERDAM
TEL. 020 850584
POSTGIHO 4424916
CENTRUMBANK 83.88.02.693

Uwret

Aan de Leden en Sympathisanten
van de Centrumpartij

Onza ref. US/MGAQ-220182-99

Amsterdam.22 januari 1982

Beste Leden en Sympathisanten,
Allereerst een gelukkig 1982! Graag vragen wij Uw aandacht voor de volgende
twee mededelingen:
1. VERKIEZING NIEUW BESTUUR
Op 19 maart a. n. wordt de eerstvolgende Partijraad (FR) gehouden. 0 krijgt hiervoor tijdig .
een oproep in de bus. Op deze PR wordt door D een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur zal
de dagelijkse leiding van het huidige bestuur overnemen overeenkomstig de Statuten. Het
Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit 7 leden. Op de Partijraad in maart kiest U wie deze
7 moeten zijn. Bovendien wijst U uit deze 7 de Par tij voorz i t ter en Partij sekrctaris aan.
In verband hiermee roepen wij een ieder van ü die hiervoor belangstelling heeft op, zicb
kandidaat te stellen voor het DB. U dient dan v56r 15 februari a. s. Uw kandidaatstelling
schriftelijk op te geven aaa bovenstaand adres. Om postale vertragingen te voorkomen doet
U er goed aan deze kandidaatstelling bovendien telefonisch aan bovenstaand tel.nunmer doorte geven. (Als het antwoordapparaat ingeschakeld is kunt U dit ook inspreken).
Voor de goede orde wijzen wij U erop, dat van DB-leden verwacht wordt dat zij bereid zijn
op de Kandidatenlijst van Landelijke, Provinciale en Gemeenteraadsverkiezingen te gaan
staan. Uiteraard dienen zij trouw de (veelal maandelijlse) DB-ver gade ringen bij te wonen.
2. KONTRIBUTIE 1982 OF VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Diegenen onder U die de jaarlijkse of Ie kwartaalbijdrage voor 1982 nog niet betaald hebben kunnen bijgesloten acceptgirokaart gebruiken om dit alsnog te doen (graag vóór l maart
in verband met periodieke betaling-n).
Zij die deze kontributie reeds overgemaakt hebben kunnen natuurlijk een vrijwillige bijdrage overmaken. Van de opbrengst hiervan (let wel: vele bijdragen, al is het maar b.v.
ƒ5,— per man, maken één grote!) kopen wij een nieuwe voorraad pap'ier voor onze gemeenteraads-folders. Stel onze bijzonder geestdriftige verspreidgroepen niet teleur. U weet, via
deze folders hebben wij de mees ten van onze leden geworven. Dus, hoe meer folder-materiaal,
hoe meer leden, hoe krachtiger wij staan in onze strijd voor een leefbaar Nederland en het
behoud van onze kulturele identiteit!
Het vriendelijke groeten, namens het Dagelijks Bestuur,

.A. Overwater,
penningmeester

t) Zo nodig «idci» rubricering
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Betreft: Yergaderinr: Centrumpartij te Amsterdam.
Op vrijdag 5 februari 1982 vergaderde de Kieskring Amsterdam van
de Centrumpartij.Aanwezig op die vergadering waren:het hoofdbestuur
en van iedere afdelingen af ge vaardigde, tota-;.l ongeveer 20 deelnemers. Deze vergadering had een vertrouwelijk karakter er verliep
volgens de aangekondigde agendapunten. Gesproken werd onder meer
over e^n mogelijke bundeling van de CP met het O.3.L. Het 0.3.1.
telt ongeveer 7000 leden waarvan 6000 leien eventueel bereid sijn
naar de CP overgeschreven te worden. Op "bestuursniveau,tussen CP
en C.3.L.,zou gesproken zijn over een bestuursfunctie voer 0.3.L—
ledenbin-en de CP en over finaciele vergoeding voor eventuele overgang van de OP leden naar de CP.
Door het " Anti fascisme-komitee11 is n.a.v. heb verspreiden van
pamfletten var de CP aa-.-.gifte ter zake discriminatie gedaan. De
CP he-vft een jurist die eventuele verdediging voorbereidt.
De CP heeft een dor^atie van F. 120.000,- ontvangen van een vrouv;
die in de oorlog getrouwd was met de toenmalige dire-.teur van de
ITederlanse JBank. Uit het JTinacTe'le overzicht van de CP zou blijken
dat het de CP erg goed gaat. Momenteel zou de CP officieel 4000
:a 5000 leden te11en,daarna»i kent men orgeveer 10.000 niet officieel geregistreerde leden. Hieronder zouien zich maatschappelijk
belangrijke personen en zakenlieden zijn.
Door Janmaat is er gesproken over de organisatievorm van de te
'frorra'.-n jongerenbeweging,dcor hem "ordebeweging" genoemd.
Deze organisatie aal verdeeld worden in de districten en heeft
als hoofdtaak de vergadering van de CP te beschermen. Als neventa--:-k zal de jongerenbeweging van de CP als beschermploeg veer
middenstanders optreden. De CP zal hiervoor middenstander^ in di.
districten aanschrijven. De jongerenbeweging zal geen unafcrra dragen doch enkel' herkenbaar zijn aan een band cm de arm. ^

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Men verwacht dat op de komende op en c/are vergadering eind februari in Amsterdam de jongerenbeweging in aktie zal komen wanneer
die vergadering verstoord wcrdt. "üen belangrijk journalist van
het Algemeen .dagblad zal bij de mogelijke verstoring van bedoelde
vergadering een positief verslag doen votr de CP.
"Oe aktivitfc$ten van de jongeren-beweging zullen door de CP fïna; cieel vergoed worden. Gok za'i men zorg dragen voer eer. zi kteverzekering. De jongeren-beweging van Amsterdam heeft ccntactev met
A.T13terdanse jongeren, die zich "Skinheads" noemen. De punkachtige
jongeren zijn bereid de CP te helpen bij vechtpartijen. Men stait
niet afwijzend tegenover de hulp,masr men vreest wel voor de publieke opinie indien blijkt dat de contacten bestaan.
Cp 20 maart gaan ongeve r 42 leden van de CP naar de IJzerbedevar.r
in Belg'ë. -en aantal leden van de CJP zal -namen met C.3.1.-leden
ga'ïn. Daarnaast zal een groep c.l.'tfi
uit Arnhem een
tentenkamp cosla^ïi op 19 ma?.rt 1^82. Deze groep zal zich met een
militaire uitrusting en in uniform pnder een aparte naam manifesteren.
In de grote gemeenten: Amsterdam,Rotterdam. '3-(iravenh.age,TJt:?echt,
verwacht de C? bij de komende geme-snteraads verkiezingen een aantal tetels te verwerven. Veer de gemeenteraad in Rotterdam zijn
als kanjiCidaten aangewezen: de voorzitter van die afdeling en
. Veer de gemeenteraad van Amsterdam heeft
zich ir laten schrijven in
die gemeente op het adres van
.
zal op een verkiesbare
plaats worden geplaatst.waarna,indien verkozer,hij zijn baan aan
zal opgeven.
Vocrts is -sr ges^roke;. over de mogelijke aandacht die de CP heeft
~
.
'••»«
van de BVD.
schijnt over bewijzen te beschikken dat 4* BVD
belangstelling heeft voor de CP. Daarom is besloten dat "oefsn"
gen" niet me>r in Nederland worder rehou^en. Men zal ock geen
uniformen of een wapen me^r dragen. De rioefeningen" zullen bij
(West-Duitsland) wel in uniform gehouden kunnen worden.
Er zal ir de ;-oekomst 3 a 4 keer per maar d bij l
-huis
worden geoefend.
zal c; zcndagau rgen ir Federland wel
conditietraining geven aan CP-leden in spcrttenenue.
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Afdelingsvergadering Centrum Partij Kring Amsterdam.
Op vrijdag, 5 februari 1982, werd er door de Centrum Partij
Kring Amsterdam, een afdelingsvergadering gehouden in de
"Brakke Grond".
Bij deze vergadering waren de navolgende personen aanwezig:

Aldaar werd gesproken over de betekenis van het meedoen
met de gemeenteraadsverkiezingen. Juist in Amsterdam ligt
er voor de Centrum Partij een heleboel werk zodat het belangrijk is dat er voldoende kandidaten zijn. De toekomstige kandidaten hebben ieder voor zich de zaal toegesproken
en zijn als volgt in orde van belangrijkheid door de aanwezigen gekozen;
De heren:

Verder werd er over de verspreiding van propagandafolders
gepraat. De reakties van het publiek zijn evenals in de
- andere200A03
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andere steden niet zo best. Het Partij-apparaat, landelijk
en plaatselijk werkt erg goed.
EINDER
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Afdelingsvergadering Centrum Partij Kring Den Haag.
•?

Op dinsdag, 9 februari 1982, werd in hotel "Astor" aan de
Zoutmanstraat alhiey, van de Centrum Partij Kring Den Haag
een afdelingsvergadering gehouden.
'Aldaar waren de navolgende personen aanwezig:

Johannes G.H. JANMAAT.

Binnengekomen stukken
In antwoord op het rondgestuurde schrijven i.v.m. het verzoek mee te doen aan het verspreiden van propagandamateriaal heeft
gereageerd dat zij het jammer vindt
dat jonge mensen niet mee willen doen aan de verspreiding.
Kandidaatstelling
Nadat de toekomstige kandidaten ieder afzonderlijk een verkiezingsspeech hadden gehouden, is na stemming van de aanwezigen, de volgorde alsvolgt vastgesteld.
200 A 03
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"Verspreiding folders
De navolgende personen gaan op zondag 14 februari 1982 in
Den Haag folders verspreiden; Janmaat,
en
Er zijn tot nu toe ongeveer 12.000" folders verspreid.
Openbare vergaderingen
Er is besloten dat er geen openbare vergaderingen meer zullen
worden gehouden. Deze worden toch steeds verstoord door
tegenstanders zodat eventuele nieuwkomers niet naar binnen
durven. Gesteld werd dat het wel publiciteit geeft maar negatieve en dat moet maar eens afgelopen zijn.
Kandidaatstelling Dageli.lks Bestuur
Zoals bekend treedt het gehele Dagelijks Bestuur af. Met
uitzondering van
stelt men zich weer herkiesbaar.
Twee nieuwe kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld te
weten:

1

Verspreiding Middenweg
Janmaat stelt voor om het abonnementsblad "Middenweg11 bij
de Haagse leden huis aan huis te bezorgen. De navolgende
personen stellen zich hiervoor beschikbaar; Janmaat,
en

'S'Ei'ckers
Blokland stelt voor stickers te maken zonder de naam van de
Centrum Partij te vermelden. Het postbusnummer zou er wel
óp moeten staan om eventuele geïntresseerden te beantwoorden,
Dit voorstel wordt op de volgende Dagelijks Bestuursvergadering besproken.
Vergaderingen
Hoofdbestuursvergadering
Partijraad

EINDER.
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Betreft:. Centrumpartü, afdeling Rotterdaa.

vergadering van 12 februari 1982.

200 A «
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VERVOLGBLAD Nr.

1

BJ

QBHGtÜt/lnf- rapport nr.

Gfllt op de vergadering van 2? november 1981 wordt het aantal aanwezigen
op dejEfi -vftrgfUtering teleurstellend genoemd.
Belangrijkste wapenfeit ie de discussie over de samenstelling van de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
ontpopt zich tijdens de discussie als een goed spreekster
met als gevolg dat diverse personen zich er over uitspreken dat zij in Rotterdam als lijsttrekker moet optreden. Uiteindelijk wordt besloten dat
als nummer 6en op de lijst blijft staan, temeer daar
verklaart dit niet te ambiëren.

1
Het betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen volgt tenslotte een
pleidooi om zich hiervoor volledig in te zetten met name voor wat betreft
de v*rf?t>reiding van manifesten.

200 A 04

CDJL59612S
-9
CD

b.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

d.

m^^^^VM_

Bt)lage(n):

Dlstr.:
Afschr.:

Betreft: Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij.
Op vrijdagavond 19 februari 1982 is in hotel Babyion te 's-Gravenhage
een besloten hoofdbestuursvergadering gehouden van de Centrumpartij. Convocatie
in fotocopie bijgevoegd.
Aanwezig zjjn ongeveer 30 personen, onder wie:
JANMAAT, Juuaime«-JLH^);
BR08KMAK, Frita
.GTE5EH, Harten IV

^~ ');
" }•

DB-VflBIJBR,

Achter de bestuurstafel hebben plaatsgenomen:
JANMAAT;
~

Met betrekking tot het manifest dat door leden van de Centrumpartij
in Groningen tüjdens de manifestatie door de Organisatie voor Gezag en Vrijheid
is verspreid wordt opgemerkt dat dit is samengesteld door DB WEIJER.
-J)ö5r
is een betoog gehouden voor de opzet van een ordedienst
ten Whoeve van openbare vergaderingen van de Centrumpartij, uit een discussie
hierover wordt duidelijk dat hiervoor bepaald nog geen eensluidend standpunt
is te formuleren.
Met betrekking tot de financiën is doolt
medegedeeld dat nog
geen volledig overzicht gegeven kan worden. Wel wordt duidelijk dat er geen
schulden zijn. i
.Zoor T
is^een pleidooi gehouden voor het opzetten van mantelorganftntties, waarbij in het bjjzÉnder is gewezen op de situatie in Groningen.
Op zaterdag 20 of 2? februari 1982 zullen in Groningen weer manifesten
van de Centrumpartij worden verspreid. Noch aan de opzet van mantelorganisaties,
noch aan de opzet van een jeugdorganisatie, waarvoor KONST zich sterk maakt,
zal voorlopig uitvoering worden gegeven.
SOOA08

1) Zo nodig «neter* rubricering

VERVOLGBLAD Nr.

Op 26 maart aanstaande zal door een aantal hoofdbestaursleden van de
Centruapartij worden gesproken met vertegenwoordigers van de Anne Frankstichting te Amsterdam.
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centrumpartij
POSTBUS 79
10OO AB AMSTERDAM
TEL 0*0-850584
POSTGIRO 44249)6
CENTRUMBANK 93.68.02693

Aan d* Leden van bet Hoofdbestuur

071 - 89 70 02

Uw ref.

Onze ref.

DB/K» 250182

Amsterdam. 25 januari 1902

Geacht HB lid.
Uierbij nodigt het Dagelijks Bestuur U uit voor de komende UB-vergadering, te houden
op vrijdagavond 19 februari 1902, aanvang 20*00 uur precies te Den Haag in hotel
Babyion*
De vergadering vindt plaats onder de kodenaas "flff,31 tflfrtl "•
Het hotel is gelegen vlakbij het Centraal Station aan de Besuidenhoutseweg.
De agenda luidt als volgtt
1. opening door de voorsitter.
2. notulen vorige HB-vergadoring van 29 septesber 1981.
3* Bededelingen.
U. financiën.
5. procedure verkiezing DB en HB.
6. geseenteiaadsvexkiezingen, o.a. planning voorliohtingsbijeenkosst GR kandidaten.
7. Jongeren in de partij.
8. agenda komende Partijraad in sidden
9. mntelo«ganiaaties
10. perskontakten.
11. rondvraag.
12. sluiting.
van te voren teleU wordt vertoont op tijd aamrosig te sijn. Bij verhindering
foniaoh bericht.
U een goede vergadering toewensend, verblijf ik»
•et vriendelijke groeten,
•'. i i --..
' /
- -Y,^ V
J
Mart Gissen .sskretsris

^ 1596953
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Botreft:

d.

Vergadering hoofdbestuur Centrum Partij.

Op vrijdag, 19-02-1982, werd in hotel "Babyion'r te 's-Gravenhage een Hoofdbestuursvergadering van de Centrum Partij gehouden.
De navolgende personen waren daarbij aanwezig:

Frits H. BROOKMAN •

Harten T. GIESEN

Johannes G.H. JANMAAT

Nicolaas TJ. KONST

Hendrik Willen» de WEIJER.

200A03

1) Zo nodig •ruien rubricering ainggvon.
VERVOLGBLAD Nr. 1

Janmaat opende de vergadering en stelde vast dat er nu al
twee maanden folders worden geplakt en verspreid.
Mededelingen;
1) Door het 2e kamerlid J. Kraayenbrink (C.D.A.) zijn er
kamervragen gesteld over de Centrum Partij. Dit naar
aanleiding van de verspreiding van pamfletten bij de
j.l. gehouden demonstratie te Groningen (munitietrein).
Hij vroeg zich met name af of de inhoud van de pamfletten
niet rascistisch was. (zie bijlage I).
2) In Nijmegen werd door het anti-fascistisch Comité een
klacht ingediend n.a.v. van folders en plakaktie's die ,
door de C.P. werden verspreid en georganiseerd.
3) In Leidschendam heeft men een anti-fascistisch comité
opgericht. Het zal zich vooral richten tegen het O.S.L.
en C.P.
4) In het Haagse Schilderswijk wordt volgens zeggen een
handtekeningenaktie op touw gezet tegen de C.P. Dit naar
aanleiding van aldaar verspreide info-folders. Nadere
gegevens ontbreken nog.
5) Op 19 maart krijgen de afdelingen weer geld op de Partijraadsvergadering .
Verkiezingen Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur
Op 19 maart 1982, zullen op de Partijraadsvergadering het
nieuwe Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur worden gekozen.
Alleen leden van de C.P., aanwezig op de Partijraadsvergadering zullen mogen stemmen.
De oude besturen treden op de vergadering af. Er zal iemand
worden aangewezen om de vergadering die avond te leiden.
Allereerst zal er een nieuwe voorzitter worden gekozen.
Vervolgens het nieuwe Dagelijks Bestuur en uit het Dagelijks
Bestuur zal het Hoofdbestuur worden samengesteld.
Voor het nieuwe dagelijks bestuur hebben zich drie kandidaten
/gemeld, te weten N.Tj. Konst, H.W. de Weijer en
De laatste kandidaat zal vermoedelijk niet worden gekozen
daar deze nog geheel onbekend is b±j de leden van de C.P.
Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen
Op 26 maart 1982 komen alle leden die zich kandidaat hebben
gesteld bij elkaar.
Jonge C.P.- leden
Broekman deelt mee dat de helft van de leden jonger zijn dan
25 jaar.
Deze jongeren houden over het algemeen niet van vergaderen.
Men heeft te kennen gegeven dat ze liever in een andere
sfeer bij elkaar willen komen.
is ook voor een beter
alternatief temeer daar in Amsterdam veel met jongeren wordt
omgegaan. E.e.a. zal nog nader worden bekeken.
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2

Zaalwacht
Voornamelijk uit prestige vindt Konst dat er openbare vergaderingen moeten worden gehouden.
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zal er dan een
zaalwacht moeten worden ingesteld. Ongeveer 25 Jongeren
hebben x±x$x zich voor deze zaalwacht beschikbaar gesteld.
Besloten werd om deze jongeren eens bijelkaar te roepen.
Het Dagelijks Bestuur, daarbij aanwezig, zal dan bekijken
hoe deze jongeren zich dat hadden voorgesteld. Het is niet
de bedoeling dat er gevochten gaat worden.
Mantelorgani satie s
up de afs. Partijraadsvergadering zullen ook de mantelorganisaties aan de beurt komen. De mantelorganisatie onder leiding vau~
(Autochtone Nederlanden) werdt, zoals het er nu uit ziet, niets.
Posters
Konst stelt voor grote posters te maken met als opschrift
"Stop Rood Fascisme"
"Stop Vreemdelingen Stroom"
In Nijmegen had hij dat ook al gedaan wat de nodige stof
heeft doen opwaaien.
merkt op dat 9 maart a.s. een t.v.-uitzending aan
de gemeenteraadsverkiezingen zal worden geweid. Dit ter
attentie van de leden.
Op de vraag van
hoe het nu met het aangespannen
proces tegen de C.P.N, gaat antwoord Janmaat, dat de uitspraak over twee weken zal worden gedaan. Hij was echter
bang dat het weer zal worden uitgesteld. Janmaat was van
plan direct bij een onbevredigende uitspraak in cassatie
te gaan. Uiteindelijk zal men wel in Strassburg uitkomen.
Volgens Mr.
zal men daar wel winnen.
deelt tenslotte mede dat in het dagblad "het Binnenhof" op 18 of 19 februari 1982 een stukje zal worden geschreven over de eerder gerapporteerde kamervragen.
heeft een vergadering bijgewoond van de N.V.U..
Ongeveer 13 personen waren aanwezig.
EINDE.
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S i n d s jaar t- n d;»K worden wij

in N e d e r l a n d op^ry.adc'lo m o t a l l e r l e i

s !• rook j us , v o o r a l vai; u l l r a- L i nksi* h e r k o m s t ; cl*.- N A V O /.<>u e t.- n agress i e f p a k t zijn, de VS een i m p e r i a l i s t i s c h e n a t i e , d • h t r e n in h e t
K remi in zouden l i e v e r vandaag dan Borgen o n t w a p e n e n , hot Nederlandse
l og r is een overbodige luxe.
Wat ia hier nu werkelijk van waar ???
Punt l :
Sinds de o p r i c h t i n g van de N A V O ia er in Europ_a geen oorlog meer
geweest. Wél v i o r m i l i t a i r e acties van de Russen, waarbij volksops t a n d e n in Oust-üuitsland en Polen (1953), Hongarije (1956) en
Ts jecho-Slowaki je (1968) bloedig werden neergeslagen. En wat te
denken van kommuni s t i sche koncent rat lekampen voor de leden van
SOLIDARITEIT ?
Punt 2.
Brenznjev 'en zijn vazal-regimes verlagen bewust de levensstandaard.
van onze Oos t. -Europese buren om met een enorm bewapeningsprogramma
de VS d e f i n i t i e f te kunnen overvleugelen. (SS-20, Neutronengranaten)
Punt 3.
eenzijdige acties van Onkruit en dergelijke klubs bedreigen de veiligheid van ons land. Ons leger is geen luxe. Immers:
"WIE NIET VOOR ZIJN EIGEN LEGER WIL BETALEN, DOET DAT VAN DE VIJANJ
De gewelddadige acties tegen de mun i t i e treinen kunnen gerust als HOOI
FASCISME bestempeld worden. Want alle grenzen van democratische bes l u i t v o r m i n g worden hierdoor bewust «net voeten getreden. Het optreden
van onze overheid
om de democratie te verdedigen is de laatate jaren
nauwelijks kordaat te noemen. Opkomen voor een veilig Nederland lijkt
zolfs een TABOE te zijn, evenals het probleem van de binnenstromende
V R E E M D E L I N G E N ; De verzorging van die mensen leggen zware lasten op de
s. uli ou U <_• r s van
onze toch al zo beproefde samenleving.
De WERKLOOSHEID overschreidt eind februari de 500.000!:! De Woningnood rijst de pan u i t * De KR IMINALITE IT STIJGT VAN JAAR TOT J A A R
O n l a n g s heeft het C e n t r a a l Bureau van de Statistiek aangetoond dat
do M i n d e r h e d e n (8^ van de totale bevolking) 52% van de m i s d r i j v e n
bogaan. De saner i ngsbuurten in de grote steden dreigen onleefbaar te
worden. De Heren van het innenhol' hebben er in hun dure v i l l a ' s geen
last van. De hard w erkende nederlandae arbeider wél! Het as altijd weer
de k l e i n e man die de dupe wordt.
• I.

-. .
—. •
!

!
•
•

.
.

De Centrumpartij s t e l t niet, dat de g e m i d d e l d e b u i t e n l a n d e r meer
kriiuineel is da;i de gemiddelde N e d e r l a n d e r , maar wei dat m i n d e r goedw i l l e n d e bui ten l anders naar ons land komen. De C e n t r u m p a r t i j s t e l t ^
u i e t : GOOI ZE ER M A A R UIT , maar wel dat cleae problemen bespreekbaar
moe ton zijn
KORTOM
Kr moet met één maat gemeten worden. Wij m o e t e n n i e t op de*vlucht
s l a a n voor allerlei zich progressief noemende klub jes , d i e alles en
iedereen fascistisch noemen als andere meningen worden aangehangen. Als
wij met zijn allen niet de moed opbrengen om fascisme te bestrijden,
zowel het RODE als het ZWARTE, wordt onze democratie onherstelbaar
undermi jnd .
NEDERLAND MOET LEEFBAAR EN V E I L I G B L I J V E N .
Om dit te helpen bereiken heeft de CENTRUMPARTIJ eea programma
samengesteld, dat eerlijk en evenwichtig ingaat op a l l e problemen
van vandaag de dag. Vraag een informatiepakket aan door f 10. —
over te maken op p«stgiro 43 . 4.8 -.1 .00 «^an de C e n t r u m p a r t i j te
Den Haag Voor i n l i c h t i n g e n kunt U bellen:
r

CENTRUMPARTIJ
TELEFOON 020- 85 05 84

POSTBUS 79
1000 A Q

AMSTERDAM

Berging:

1598699
&-J 3 i ;;.:.:.; E^
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Jit Co:
Origineel in:
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Betreft: Vergadering Centrum Partij i.v.m. het samenstellen van een
zaalwacht.
Op zaterdagmiddag, 13 maart 1982, werd er ten huize van Johannef
G.H. JANMAAT 03-11-1934
i.v.m. het samenstellen van een
zaalwacht, een vergadering gehouden van de Centrumpartij.
Daarbij waren de navolgende personen aanwezig:

Johannes G.H. JANMAAT

voornoemd.

De vergadering werd die middag geleid door
. Hij vertelde bij de Nat. Reserve ingedeeld te zijn wat
ook goed te merken was daar de presentatie van het geheel
nogal militairistisch overkwam. Besloten werd dat een zaalwacht
zou worden ingesteld die meer een defensief dan een offensief
karakter moest hebben.
-Om-
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Om de deelnemers van deze zaalwacht tijdens het uitoefenen van
hun taak toch wat zelfvertrouwen te geven werd besloten dat er
getraind zou gaan worden bij een sportschool. Gedacht werd dit
te doen bij een lid van de Centrumpartij in Haarlem die een gezondsheidcentrum drijft. Hem zal gevraagd worden of hij mee wi3
helpen. Goed schoeisel was volgens de Weijer erg belangrijk.
Hij dacht aan militaire "kistjes" want daar sta Je lekker stevig op en ingeval van nood kan Je daar goed mee "trappen".
Vooral een trap tegen de knieschijf heeft een goede uitwerking.
Verder gaat de zaalwacht tijdens vergaderingen ook werkzaamheden verrichten zoals b.v. het uitdelen van stemkaarten en dergelijke en zullen uit de deelnemers plakploegen worden gevormd.
De navolgende personen zullen de zaalwacht vormen:
Op maandag 15 maart a.s. wordt er te Utrecht door een anti-fascistisch comité een openbare vergadering belegd tegen de Centrv
partij. De navolgende personen zullen daar een kijkje nemen:
üp de Partijraadsvergadering van 19 maart a.s. zullen de
daten voor het nieuwe bestuur van de Centrumpartij toch een
verkiezingspraatje van 5 & 10 minuten moeten houden.
Besloten werd dat na afloop van deze vergadering een aantal
personen naar Amsterdam zullen gaan om op de verkiezingsborden
teksten te schilderen van de Centrumpartij.
EINDE.'
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Betreft: Vergadering van de Centrumpartij te Utrecht.
Op vrijdag 19 maart 1982 werd in het jaarbeurs congrescentrum
te Utrecht een vergadering van de Centrumpartij gehouden. Aan
deze vergadering naaen ongeveer 200a300 mensen deel*

200*

I) Zo nodig «Mtam nibnowing ungwwi.
VERVOLGBLAD Nr. -
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Bij <3BGHKXhf. rapport nr.

De vergadering verlig» volgens de agenda. Het jaarverslag van
de penningmeester en partijsecretaris staan in "Middenweg 82:
1/2 " Als leden van het nieuwe bestuur zijn gekozen: Janmaat,
voorzitter;'
fvice-voorzitterj
,secretaris en
cptfrdinator Jeugdbeweging^
env
als ïidV
•Juk Va de toespraken van de kandidaat-voorzitters,Janmaat,
en
,werd Janmaat met klein verschil tot voorzitter gekozen,
was in zijn toespraak het feist.Hij zou voorzitter geworden zijn als hij zelf niet had aangegeven dit niet
te kunnen worden door de prive-omstandigheden.
Tot en met de komende gemeenteraadsverkiezingen zal als partijsymbool gevoerd worden het /verkeersbord". Het klaver-vier-teken zal niet gevoerd kunnen worden omdat dit extreem rechtse
gevoelens oproept. Gesproken is hierbij over het zweedse voorbeeld* Mede op voorstel van
zal na de verkiezingen de
"leeuw" worden ingevoerd als symbool van de Centrumpartij.
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het wUi-lMclBnw»mltó verjaagd uit de
i|i Amsterdam. Het Tiert»! w«s b«Is propa
T»^him Ciob fa verspreiden. .
ƒv

„Ze jdiin hier w«I?vaker
vertellen twe* vwj(^ W
U-fasci^tm. Jn«r auükopden^w^ M,'
voor het^eértt In SB ktoddM» fry-

pen. We werden door buurtbewoners
'CBbeld. Eerst over een tweetal dat op
lM$ Sumatnpl^tKx*) bezig wat. Na
èeb korte maar hevige ontmoeting
gingen ze er met een sprint van,aoor.". , . • ; •
. •.
^ 'pinnen de kortste keren was d»
IKjUÜe met drie auto's ter plekke. Al*
jje bmw wordt gereden z«n ze niet
•zo Vlug. We kregen een preek dat we
het recht niet in eigen hand mochten
•nemen. Maar wjj hebben gezegd dat
als de politie niets aan deze uperige
•praktijken doet, de buurt het zelf wel
jnoet doen. Later wstyn er nof tw*e
aan de- gang, die hebban we ook. aan.gepakt. De oudste was een jaar of
vyfentwintig, de anderen achttien of
negentien. Na enige , aandrang vertelde een van hen dat hq uit Arnhem
kwam.'-'-- ',- ' •' '- . - -•• De wlU-réicisten WerdèA naat. het
v poVtiebureau gebracht, „evenale de
j Centrompartyieden, die' een aan-.
> kladil indienden. ,.Wy als anti[ fascisten wierden een hele ttid vastget notiden, ifl mochtétf'al gauw" weg.
Wtf hebben dé politie gevraagd waarom deze lieden niet gjMtraft wonten.
Br xijft tttf) watten tegen (aaeU(iaé en
racisinti^fi gaan in iedtt geval verder oiutefbim, t«g«n4tt,3oort clubs
D«tj« ha npdigmt : zê.zün hier .
yaak'besig en we hebben pok oog te
makan inet.de Anuqales jen Grqze
Wolvëri.*"
" '

i
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•Voorzitter Gerrits en secretaris Van Galen van de
wefkgroïp HetBroek voor het wijkcentrum, met naast
; ri0Q buurtbewoner Van Maanen.

verslaggever
ARNHEM - „Een rotstreek. Een laffe poging
om ons te misbruiken
voor hun politieke doeleinden."
. Zo reageren bewoners
van dit Arnhemse wijk
Het Broek op een pamflet dat de Centrumpartij heeft verspreid.
Daarin wordt e» niet
mis te verstane wijze
het 'probleem' van dé
buitenlanden in Nederland aan de orde gesteld.
In het pamflet aan de
'burgers van Arnhem*
wordt met statistieken
over, misdrijven en
werklozen gesuggereerd
dat de enige manier om
Nederland 'mooi- en
leefbaar" te houdett een
immigratiestop is.
Bovendien wordj gesuggereerd, dat de gemeente Arnhem d* enige kleuterschool in Het
Broek voor een gulden
heeft weggeven aan
buitenlanders. Dat ia
volgensde Centrumpartij op grote weerstand
van de buurtbewoners
gestuit

Kwaad
Vooral die toetste
passage heeft d* wijkbewonen
.bQxbnder
kwaad gemaakt; «Het ia
waar, dat we nu* blij
zijn me} het plan v»h de
gemeente in de kleuterschool een moskee onder
te gaan brengen. Wij
hebben liever dat er etw
in

2£/ 4 f. (XL
verslaggever .
ARNHEM - „Een rotstreek. Een laffe poging
om ons te misbruiken
voor hun politieke doeleinden."
Zo reageren bewoners
van dé Arnhemse wijk
Het Broek op een pamflet dat de Centrumpartij heeft verspreid.
•Daarin wordt op niet
mis te verstane wijze
het 'probleem' van de
buitenlanders in Nederland aan de orde gesteld.
In het pamflet aan de
'burgers van Arnhem'
wordt met statistieken
over misdrijven en
werklozen gesuggereerd
dat de enige manier om
Nederland 'mooi en
leefbaar* te houden een
immigratiestop is.
Bovendien wordt gesuggereerd, dat de gemeente Arnhem de enige kleuterschool in Het
Broek voor een gulden
heeft weggeven aan
buitenlanders. Dat is
volgens de Centrumpartij op grote weerstand
van de buurtbewoners
gestuit

Kwaad
Vooral die laatste
passage heeft de wijkbewoners
. bijzonder
kwaad gemaakt: «Het is
waar, dat we ntet bttj
zijn met het plan valt de
gemeente.in de kleuterschool een moskee onder
te gaan brëngen. Wij
hebben liever dat er een
wtjkvoondening
in
komt Maar we hebben
helemaal niets
buitenlanders."
De werkgroep Het
Broek is vooral kwaad
omdat zij vreest dat het
pamflet de verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse
wijkbewoners zou kunnen verstoren, juist op
een moment dat er in de
buurt hard wordt gewerkt aan een betere
verstandhouding.
„Ben fascistisch «n
discriminerend stencil,
waarin de Centrumpartij ons ten onrechte gebruikt voor haar doeleinden", is de conclusie
van de werkgroep.
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1) Zo nodig andere rubricering aangaven.
Dlrtr.:
Afechr.:

Betreft:

Centrumpartij afdeling Utrecht.

Op vrijdag 9 april 1982 werd door de afdeling Utrecht van. de
CF een openbare vergadering gehouden in het Congresscentrwm.
Aanwezig «aren o.as
&ANMJUT,voorzitter Centrumpartij

De vergadering was bedoeld als een soort voorlichtingsavond.
Men had leden van de gemeenteraad.diverse politieken partijen
en de plaatselijke pers uitgenodigd. In het totaal waren ongeveer 50 personen aanwezig* De beschermploeg bestond uit 10 leden en waa gekleed in een blauw pak met zwarte stropdas. De
leeftijd van die groep lag tussen de 20 en 30 jaar*
Tijdens de vergadering is door Jannaat en
gesproken
over de doelstelling van de GP in zeer gematigde vorm. Ook wardfc
gesproken over de problemen voor de CP am vergaderit&n te organiseren i.v.m. de ordeverstoringen* Binnen de CP dacht men; dat
men veel begrip ontmoette voor de standpunten van de CP. •
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l) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Dlrtr.:

ajlage(n):

Afschr.:

BO;

Betreft: Centrumpartij afdeling Amsterdam.
Op 30 april 1982 werd in-het hotel Krasnapolsky, zaal B onder
het codewoord "de sleutel", een vergadering gehouden voor de
afdeling en belangstellenden. Op deze vergadering wen ongeveer 45 personen aanwezig waaronder:
aan de bestuurstafel:
JANMAAT Hans, voorzitter Centrumpartij

De verga-^eriég at«wtte omstreeks 20.00 uur en ein*igde omstreeks 23*00 uur.
Janmaat opende de vergadering en bracht een aantal onderwerpen
ter sprake.
- de verspreiding van propaganda matraiaal voor de CP gaat steeds
*

vaker moeilijker. Dit is vooral die danken aan de aktivit£*te n
van het Anti facisme kommitee in de verschillende steden,
-het aantal lede, van de CP blijft groeien en zaljthans ongeveer
$3.000 leden telilen. Het een en ander zou ook te lezen zijn
in de nieuwe "Middenweg"
200 A 08
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-de nituwe stencilmachine is aangeschaft. Hiermee is het mogelijk
betere kleuren pamfletten te maken i.v.m. met de komende verkiezingen.
-De Centrumpartij zal bekijken af tegen de Arme Frank stichting
een^echtelijke procedure gestart moet worden,dit door de uitlatingen van die stichting. Op een openbare avond van de *Anne
frank stichting" werd gezegd dat de CP; een broeinest is van
rechts fascistjjjche elementen. Ook heeft de "Anne Frankstichting"
geaegd dat de OP géén fascistische instelling is. Jeze uitlatingen geven aanleiding tot interne discussie,en de vraag naar hoe
men zich hiertegen kan verzetten.
-de finaciële positie van de CP is rooskleurig te noemen^de afdelingskassen kloppen en de donatie's zijn goed. Hierdoor is het
mogelijk voldoende propaganda te drukken.
de «l verslag van de vechtpartij in Amsterdam toen hij
aan het ronddelen was samen met
en anderen. Hierop onstond
Een discussie over de manier waarop de Centrumpartij zich moet
verzetten tegen het steeds weer aanvallen van de CP.
Iemand van de Dierenbescherming in Amsttëdam MC»(ngo), aanwezig
in de zaal, vroeg waarom er geen aangifte bij de politie gedaan
werd.
legde daarop uit dat dit de CP zou schaden omda t
dan een krantenbericht verscheen met een artikel over de CP met
de kop "Centrumpartij raakt betrokken bij een vechtpartij*,of iets
dergelijke.Bovendien had de beschermploeg,zij hat laat, flink
terug geslagen. Janmaat ondersteunde
én zijn uitleg en
vond dat het tsrug slaan niet paste.',
vertelde dat terug
slaan de enige mogelijkheid was. Je moet je vrienden niet in de
steek laten maar ze helden. Janmaat zie hierop "Je kan helpen en
je kan helpen. Het• is niet verstandig loze uitspraken te doen.
Negatieve pufclietyWt over de Centrumpartij wordt tokch al als het
enigsxi .s mogelijk is aangepakt.door links.
Een aantal vrouwen vond dat de beschermploeg te hard was op getreden. Men mag niet gewapend pamfletten uitdien.
zet dat
hij zich niet in elkaar liet slaand/Janmaat vond dat er geen
wapens mochten worden meegenomen.
vertelde dat men zich voor de beschermploeg kon opgeven
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als de vergaderingYras afgelopen. Dan kon men zich tevens opgeven
voor andere aktivitieten.
Op 5 mei zal in Amsterdam de Centrumpartij overal palmfletten
uitdelen.Hiervoor kon men zich ook via een intekenlijst opgeven
bij
f,

l

Na/afloop van de vergadering is men e-in bar gegaan. Hierbij waren
«0.1e genoemd e Aaanwe:óig uitgezonderd Jarpaat en
die zo
lijkt het een "bloeiende liefde" kennen.
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ge«n reclame , •"••"' v *;
vanultrsY ^
DEN HAAQ - »u h*t «aien TW fc, «r
W. ui vaat)****»t*ttf vatd
waarin wonit aapf«4roM(fB iap
•treden ultra.wehtae §«HIJk».
met
De bnef zal zijn ondertekend «Joor b»wonersaToeperiqgen van TransvaalliwM|fer,
alsmede .door de centrumcornmi^aiej Van
buurt- en clubhuizen, door socIftal-oqUcireel en maatschappelijk werk, door de afdelingen van enkele politieke partijen, tnz.
Aanleiding tot het «ehrijven van de b.riet la
een pamblet van de Centninipartij, dat dezer dagen bij de bewonen v*n
werd bezord.
De belangrijkste teneur van het
is: „Nederland voor de Nederlander».;
de vreemdelingenstroom".
De inhoud van het pamflet ia Afet élke
inwoner van Transvaalkwartier in het
verweerde keelgat geschoten; Zo kot) men
in koffleXuiaen mensen 'na lezing horen
beamen:

//

1610216
niet rechts

niet links

centrumpartij
Informatie Kaderleden.
De opzet is hier een aantal vragen, die mogelijkerwijze door journalisten
of anderen gesteld kunnen worden, op een manier te beantwoorden,
die in overeenstemming is met het partijprogramma. De letterlijke
tekst hoeft daarbij niet zozeer aangehouden te worden, als wel de
inhoud en strekking van de antwoorden. Het is daarbij goed te bedenken
dat een discriminerende opmerking sneller is geplaatst dan ongedaan
gemaakt. Wordt U telefonisch benaderd, door een onschuldige huisvrouw
of iemand van overeenkomstige strekking, wees ook dan voorzichtig
met de antwoorden. Het zou kunnen dat een antwoord op de band opgenomen
wordt en daarna in de publiciteit wordt gebracht.
Vraag j :

De Centrumpartij wil alle vreemdelingen toch het land
uit hebben?

Antwoord

Dat zult U in ons programma of de andere partijliteratuur
zo nergens tegenkomen! Wij vinden wel dat in de eerst
plaats nu onmiddellijk de grenzen gesloten dienen te
worden voor mensen die uit economische motieven naar
ons land komen.

Vraag 2

Wat doet de partij met politieke vluchtelingen?

Antwoord

Politieke vluchtelingen moeten nauwkeurig op hun merites
worden bekeken. Als die mensen uit werkelijk politieke
motieven naar ons land zijn gevlucht, daar anders hun
leven gevaar loopt, dan zijn dat gevallen die aan een
onderdak geholpen moeten worden. Blijken die politieke
motieven niet genoeg hard gemaakt te kunnen worden, dan
moeten die mensen worden afgewezen.
Wat wil de Centrumpartij met de hier aanwezige minderheden?

Vraag 3
Antwoord:

In de eerste plaats moeten illegalen zo snel mogelijk
naar het land van herkomst worden teruggewezen. Voor
de hier legaal verblijvende minderheden wil onze partij
bevorderen dat de mensen gestimuleerd worden naar hun
herkomstlanden terug te gaan. Vooral als die mensen moeilijk
of in het geheel niet kunnen wennen aan de nederlandse
cultuur is dat een oplossing die vooral voor die mensen
zelf de beste is. Onze partij wil daarbij remigratie
steun verlenen.
De minderheden, die hier willen blijven, en ook die rechten verworven
hebben, zullen in de Nederlandse samenleving moeten integreren.
Het gaat niet aan, als men hier vrijwillig, dan wel gedwongen
door omstandigheden, hierheen is gekomen, door demonstraties
of andere uitingen aan te geven dat ons land zonodig moet veranderen.
Integreren en zoveel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse cultuur
en de Nederlandse gewoonten. De multi-culturele oplossing van
de regering en nagenoeg alle grote partijen wijst de Centrumpartij
af. Zo zijn er beperkingen aan de optimale ontplooing van andere
culturen in ons land. Niemand zal hier het koppensnellen, een
voor ons land vreemde cultuurtrek, serieus willen bevorderen.
Tenslotte zijn er grenzen, letterlijk en figuurlijk.
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niet
rechts
maar eerlijk opkomen voor dl He nederlanders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:
méér demokratie door invoering referendum
iedere nederlander aan het werk, eventueel met
een aanvullende uitkering
_
opheffing van de schandalige woningnood
streven naar twee-zijdige ontwapening
intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
niet het buitenland, maar nederland goedkoop gas
géén beknotting van uitkeringen, wél bestrijding
van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude
tégen rood en zwart fascisme en racisme
doeltreffende aanpak van dierenmishandeling, ~
milieuvervuiling en landschapsverwoesting
_
1O nederland is geen immigratieland,
dus stop vreemdelingenstroom.
CENTRUMPARTIJ - postbus 79 - 1000 AB Amsterdam
telefoon 020 - 85 05 84

ULWÜNERS VAN GEERDINXBOF, GODDEN LEEUW, GROENHOVEN EN GASSTKAKP!
'' :
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Op 21 april j.l. heeft de Gemeenteraad van Amsterdam het 'principe-besluit genomen tot vestiging van 14 nieuwe woonwagencentra in onze stad. Daartoe behoort ook de in Uw wijk gelegen Bljlaerweide. Hier sullen 15 standplaatsen
komen.
Uitgangspunt van het gemeentebeleid is het scheppen van betere integratiemogelijkheden voor de woonwagenbewoners. Op grond hiervan vindt de provinciale projectgroep voor het woonwagenbeleid de Bijlmerweide alléén geschikt
voor vestiging van een woonwagencentrum wanneer dit geschiedt in combinatie met
sociale woningbouw om een geïsoleerde ligginn van de standplaatsen te voorkomen.
De gemeente vindt dit ook noodzakelijk. Bovendien komt dit de gemeente goed uit,
omdat deze plek is aangewezen als lokatie voor aanvullende woningbouw (verdichtingsbouw) . Haar daarmee kont dit deel van de wijk er geheel anders uit te zien
dan de huidige bewoners bij de aankoop van hun woning is voorgespiegeld. Eet pas
vorig Jaar goedgekeurde bestemmingsplan zal nu alweer moeten worden gewijzigd.
Ken overweldigende meerderheid van de bewoners is het met deze gemeentelijke
plannen volstrekt oneens.(koppelverkoop van woonwagencentrum en verdichtingsbouw).
De uitslag van een onder de bewoners gehouden enquête spreekt voor zich:
70% heeft het enquêteformulier ingeleverd.
,f~
•'
Daarvan heeft 90% zich uitgesproken tegen de gemeentelijke plannen!
5% was vóór en 5% blanco.
U heeft zich kollektief met Uw bezwaren tot de gemeenteraad gericht. Daarnaast
hebben meer dan 400 bewoners een individueel bezwaarschrift verzonden. Dit alles
heeft tot op heden niet mogen baten: de Gemeenteraad heeft unaniem besloten, dat
de plannen moeten doorgaan. De politici van de gevestigde politieke partijen
zijn dus doof geweest voor Uw argumenten. Tijdens de diskussie in de Gemeenteraad is er nauwelijks gesproken over de gekoppelde verdichtingsbouw. De politici
hebben onderling handjeklap gespeeld on de wijkbewoners staan in de kou. Kier is
gesold met Uw elementaire recht op inspraak als direct betrokkene. Tegen de uitdrukkelijke wons in van 90%, van de wijkbewoners zullen de gemeentelijke plannen
worden doorgezet. Het is duidelijk dat Uw belangen niet in deze Gemeenteraad
verdedigd worden. KUT BELEID MOET WORDEN GEWIJZIGD:
Uw huis is een kostbaar en moeizaam verworven bezit. Door de gemeentelijke
plannen dreigt het in waarde te dalen. En bij verkoop draait U voor de schade op.
De door U gekochte en betaalde (inbegrepen in Uw erfnachtscanon) groenvoorziening
MJlmerweide zal plaats moeten,maken voor een woonwagencentrun en sociale woningbouw. Ket bouwrijp maken van het terrein zal worden bekostigd met een deel van
Ifo erfpachtscanon, die tóch al de pan uit rijst: de laatste vijfjaarlijkse verhoging bedroeg 53%!
De grote geldstroom van de erfpachtcanons van bewoners naar de gemeente rechtvaardigt dos te meer hun recht op inspraak over wat er met hun direkte omgeving; gaat
gebuuren. In plaats daarvan dwingt de gemeente integratie af net con groep, die
een endere levenswijze voorstaat zonder1 te vragen of woonwagenbewoners en wijkbewoners dit wel willen. Ket' is vanzelfsprekend het good recht van mensen bewust to :
biezen voor een woonwagen in plaats van een huis als onderdak. Hun vrijheid mag
echter niet ten koste gaan van de vrijheid van wijkbewoners. En het hoeft niet in te houden dat deze groep gratis verstrekkingen geniet: zij zullen nl. geen erfpacht
betalen. DAARMEE 18 SPRAKE VAN RECHTSONGELIJKHEID!
De Centrumpartij durft,in tegenstelling tot allo partijen die nu in de Gemeenteraad
zitten en die U zo in de steek hebben gelaten, wél op te komen voor Uw
CEMOKRATISCH RECHT OP INSPRAAK over Uw eigen woonomgeving. Wij, Centrundemokraton,
komen op voor rechtsgelijkheid. Wij zorgen ervoor dat Uw belangen behartigd gaan
worden in de Gemeenteraad. Durft op te komen voor Uw recht en stemt daarom -•
bij da komende éEMKENTERAADSVERKlEZINGEN, 2 JUNI 1982 op LIJST 9: CENTRUMPARTIJ
lijsttrekker: drs Nico Konst; Kandidaten: Frits Citroen, Frits
•
Reesen en dr Willem Bruyn.
U kunt door ƒ10,- over te maken op postgiro 44.24.916 van de Centrumpartij te
Arasterdam oen informatie-pakket aanvragen. Ook kunt U ons sekretaricat bellen.
Let wol: De Raad ven State heeft ons als oprecht demokrati«che en ntet-racistischo
partij terecht toegelaten tot de gemeenteraadsverkiezingen in de vier grote steden.
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Betreft: Centrumpartij; stamcafé
stamcafé;
café Centrum"op het Rembrandtsplein te Amsterdam. Men wil dat
de leden en "belangstellenden iedere eerste vrijdag van de maand
"bijeen komen in genoemd café.
i

vrijdag 7 mei.
Op genoemde datum van omstreeks 21.00 uur tot 24,00 uur hebben
totaal ongeveer 25 leden/belangstellenden het stamcafé bezocht.
Buitej* de bekende persoonlijkeheden was o.a. aanwezig:

Er heerste gedurende deze avond een gezellige ontspannen sfeer.
Er is gesproken over allerlei, meestal politieke onderwerpen de
Centrumpartij aangaande en speciaal over de volgende onderwerpen;
kruisen op het museumplein, de rellen in Amsterdam, de criminaliteit in het algemeen. Voorts is gesproken over VOORPOST.
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B«treft: Vergadering dagelijks- en hoofdbestuur van de Centrumpartij.
Op maandag 10 mei 1982 werd er In Hotel "BabyIon" In het kader
van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een vergadering
gehouden van het dagelijks- en hoofdbestuur van de Centrumpartij.
Aanwezig waren ± 35 personen waarvan de navolgende personen
werden herkend:

/rohannes G.H. JANMAAT

fylcolaas Tj. KONSÏ

I) Zo nodig witter* rubricering aangeven.
VERVOLGBLAD Nr.

Hendrik W. DE V/IJER

26-08-1945

De vergadering werd geopend en geleid door partijvoorzitter
Janmaat. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk was dat er zoveel
ongenodigden waren. Het bestuur had tijdig in kennis moeten
worden gesteld zodat een grotere zaal kon worden gehuurd.
Hij deelde mede dat de statutenwijziging bijna gerealiseerd is.
Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen verkiezingen worden
uitgeschreven voor de nieuwe kringbesturen. Hij wees erop dat
dit tijdig moet worden gemeld aan de leden voor eventuele nieuwe
kandBdaten.
Janmaat stelde tevens een nieuw lid voor. Betrokkene iö
en is lid van de "Stichting Referendum NederLandn
. Janmaat vertelde erg ingenomen te zijn met het
lidmaatschap van
temeer daar deze over de nodige bestuurlijke kwaliteiten beschikt. Hij vroeg dan ook of
adviseur/
wilde worden van het hoofbestuur.
ging hiermee akkoord.\
Gemeenteraadsverkiezingen
Volgens Janmaat gaat het erg goed. Elke aktie die momenteel
tegen de Centrumpartij wordt gevoerd kan in de kiem worden gesmoord. De Centrumpartij kan met steeds meefl uitspraken (b.v.
de Raad van State en antwoorden op kamervragen) voor de dag
komen. Janmaat wilde de leden dan ook schriftelijk feliciteren
nu de Centrumpartij eindelijk is opgenomen in de "demoKcratischt
politiek". Door de toenemdende publiciteit is het nu bijna
zover dat de Centrumpartij kan gaan procederen. Wel moet er
rekening mee worden gehouden dat wanneer men een gerechtelijke
procedure aangaat dit wel voldoende publiciteit moet opleveren.
Geconstateerd werd dat men in de pers positiever gaat reageren.
Een voorbeeld werd aangehaald uit het Vaderland d.d. 5 mei 1982
(zie Mjlage I) waarin aan het eind van een artikeltje staat
dat de mensen in de koffiehuizen na lezing van de folder be/amden dat daarin precies de dingen staan zoals ze zijn.
°
Folders
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn zo'n dikke
100.000 folders verspreid. Konst voornoemd heeft nog eens 60JDOO
Tolders gekocht, hij heeft dit uit eigen zak betaald. Janmaat
heeft thuis ook nog 20.000 folders liggen. Deze moeten nog
______
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worden verspreid.
Openbare vergaderingen
De leden die openbare vergaderingen bezoeken van de grote partijen zoals PvdA, WD enz. kunnen daar vragen stellen.
De taktiek moet als volgt zijn.
Een vraag stellen. Met de spreker een beetje meegaan en aan
het eind van de discussie zeggen dat de Centrumpartij deze
stelling ook verdedigd. Wanneer je je van te voren bekend maakt
a-ls lid van de Centrumpartij kom je vaak niet aan het woord.
Bij de openbare vergaderingen van de kleine linkse partijen
moet de Centrumpartij niet komen dat is veel te gevaarlijk-,voornoemd heeft in Amsterdam een openbare vergadering
van de Peelraad Amsterdam-Noord bezocht*- Hij maakte zich bekend als Centrumpartij-lid en kreeg onmiddelijk een klap op
zijn hoofd. Door het ontstane tumult moest de politie daar optreden. De Weijer voornoemd heeft in Utrecht een openbare vergadering bezocht. Hij heeft daar de eerder bedoelde taktiek
gevolgd en dit lukte uitstekend. Het publiek stond vierkant
achter hem ook nadat hij zich naderhand bekend maakte als lid
van de Centrumpartij.
Stembusfraude
Op 2 juni moeten zoveel mogelijk leden naar de stembureau's
om te controleren of er goed geteld wordt. Stemfraude wordt
n.l. niet uitgesloten.
Pers
Kandidaten kunnen door journalisten worden gebeld. Het is de
bedoeling deze journalisten naar de lijsttrekkers te verwijzen.
Janmaat heeft een aantal vragen met vastgestelde antwoorden
uitgewerkt, (zie bijlage II) Zo kunnen de lijsttrekkers niet
tegen elkaar worden uitgespeeld. Men moet zich niet laten verleiden tot bepaalde uitspraken. Een ieder kan zich n.l. uitfeven voor journalist. Het beste kan men de spreker zijn teleoonnummer vragen om na te gaan of hij wel journalist is.

EINDE.
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