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1) Zo nodig «retor» rubricering Mngcvwt.

Dlstr.:
Afechr:

Betreft:

Vergadering hoofdbestuur Centrumpartij.

Op vrijdag 18 maart 1983 werd er in de Schepenzaal van de
Tweede Kamer een vergadering van het hoofdbestuur van de
Centrumpartij gehouden. Deze vergadering zou eerst plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht, doch dit was uitgelekt
zadat van bovengenoemde ruimte gebruik moest worden gemaakt.
Aanwezig waren de navolgende personen:

flarten Th.' 'GIESEN
«Tohannes G.H^ JANMAAT

tïicolaas^J. KONST

Dingeman Hendrikus Matheus SEGERS"
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1) Zo nodig andere rubricering aano«v«n.
VERVOLGBLAD Nr.
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Alfred J.C, VIERLING
Willem Th! VREESWIJK,

Hendrik W, de WIJER
Na de opening werd er medegedeeld dat de Stichting Politieke
Scholing en Vorming Centrumpartij E.P. SCHUHMACHER, zorg zal
dragen voor kadervorming e.d. zaken. De stichting zal voor 90%
worden gesubsidjdBrd.
Er is een secretarisoverleg in het leven geroepen om het functioneren onderling te verbeteren. Het eerste overleg d.d. 4 maart
1983 (ie bijlage) is een succes geworden. In de toekomst zal dit
regelgiatig gebeuren.
Nog steeds zijn de financiële middelen beperkt. Van de tot betaling aangemaande leden heeft ongeveer 509é zijn contributie
voldaan. Besloten werd dat de overige niet betalende leden door
de secretarissen per telefoon of middels een persoonlijk onderhoud zullen worden benaderd. Thans staat er ongeveer ƒ 14.000,—
op de giro. Verwacht wordt dat met de subsidieëring van de
diverse stichtingen geld zal loskomenEr zijn in totaal 4 personen die de partij geen geld kosten en '
door het rijk worden betaald, te weten:

Alfred J.C. VIERLING voornoemd en
15e Centrumpartij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen""!!
Almere. Dit zou voor de CP een doorbraak kunnen zijn. In de
gemeente Almere is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Mogelijk zal dit een lid uit Utrecht moeten worden. Er zal in de
gemeente volop gefolderd worden. Tevens wil men ook aan de verkiezingen van het Europees Parlement meedoen. Hoewel men beseft
dat dit voor de partij niet haalbaar is (kiesdrempel 4%) vindt
men over het algemeen dat aan elke verkiezing moet worden meegedaan. JANMAAT was bang dat er weer een verkiezingsnederlaag
geleden zou worden. Ook de kosten zijn een negatieve factor. Er
moet weer volop gefolderd worden.
"De negatieve publiciteit n.a.v. het artikel in de Nieuwe Revu
no. 12 d.d. 25 maart 1983 komt toch wel hard aan. Uiteraard had
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CENTRUMPARTIJ KAAKT

INLEIDING
De Centrumpartij is gedurende haar hele driejarig bestaan voortdurend
beschuldigd van fascisme en racisme. In deze bijdrage wil ik hier graag
uitgebreid op in gaan. Uitgelegd zal worden waarom door sommige groeperingen de Centrumpartij het vuur zo na aan de schenen wordt gelegd.
Bovendien zal blijken dat bij nadere beschouwing van de genoemde
beschuldigingen geen spaander heel blijft.
Alle aantijgingen zijn eigenlijk terug te voeren op onze standpunten
inzake het vreemdelingenbeleid, zoals dat door de huidige en vorige
regeringen gevoerd werd, en nu nog wordt. Dit beleid heeft «-*- gedurende de afgelopen der>pnyH« -~n
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1) Zo nodig tnirn rubricering
VERVOLGBLAD Nr.

men wel verwacht dat de Centrumpartij er slecht af zou komen.
Met name ,
' maakte zic& erg kwaad. De meningen werden
gepolst en men kwam tot de conclusie dat een kort geding te
lang zou duren.
In ieder geval zou een rectivicatie worden geëist. Ook zal
gebruik worden gemaakt vam door leden ingezonden stukken.
/
Tegen het blad "Voetbal International", dat diverse artikelen
waarin JANMAAT als een overtuigd fascist wordt afgeschilderd
heeft geplaatst, TOrdt, .indien me$ n±et tot rectificatie wi,l
overgaan, wel een kort' geding aangespannen.
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Ook begonnen zich groepen te formeren die aan de groeiende onvrede
politieke gestalte gaven.-Het bekendste voorbeeld hiervan werd de al in \1 o
.verlooo van tijd, en vooral tijdens het voorzitterschap van (JT. 1,7139 rveen,
tot <stm kleine bende ordinaire neo-nazis. De partij werd ook steeds openlijker racistisch en loochende de misdaden van Hitlera nazi-regime. Men
kwam dan ook herhaalde malen in aanraking met justitie. Deze partij heeft
er in hoge mate voor gezorgd dat het vreemdelingenvraagstuk nu onbespreekbaar is in de politiek. Maar Glimmerveen presteert het dan nog te verklaren dat de Centrumpartij nu oogst wat hij gezaaid heeft!
Het feit dat de Nederlandse Volks-Unie tijdens haar bestaan nooit een
aanhang van enige omvang verwierf getuigt op zich al van een gezonde
anti-fascistische mentaliteit die leeft onder de Nederlandse bevolking.
HET ONTSTAAN VAN DE CENTRUMPARTIJ
Al met al was er tot 1980 geen enkele politieke partij in Nederland die
pogingen in het werk stelde om de discussie over het vreemdelingenvraagstuk op een fatsoenlijke manier van de grond te krijgen. In toenemende
mate ontstond rond dit probleem een taboesfeer. Deze taboesfeer bestaat
ook nu nog. Men mag er alleen over praten als de verkondigde mening in de
lijn ligt van het gevoerde beleid. Iemand die er andere ideeën op na houdt»
^*n de aanwezigheid van steeds meer vreemdelingen in Nederland dus niet als
en gegeven aanvaart, wordt al gauw een fascist en een racist genoemd,
i 1980 deed de Nationale Centrum Partij van zich spreken. Deze partij
oestond gedeeltelijk uit voormalige aanhangers van de NVU die zich niet
konden verenigen met de steeds radicalere koers .die daarin gevaren werd.
In programma en doelstellingen stelde de nieuv/e partij zich volledig achter
de geldende rechtsregels en de parlementaire democratie. Deze partij wilde
nu onder andere het vreemdelingenvraagstuk politiek aanhangig gaan maken.
Helaas ging de partij vroegtijdig ten onder omdat kwaadwillende figuren
•die jsieh rond de partij verzameld hadden haar op onherstelbare v/i j se in
discrediet brachten. Zij lieten zich in dronken toestand verleiden tot hst
gebruik van geweld tegen, een aantal weerloze buitenlanders. De partij had
"door do.-.'.e tragische gebeurtenis zodanig aan geloofwaardigheid vsrloren dat
besloten werd tot opheffing. Na een reorganisatie werd nu de Centrumpartij
opgericht. Intussen waren de ondemocratische lieden verwijderd.
Zodoende begon een kleine groep idealisten in het voorjaar van 1980 aan
een gigantische taak, namelijk de ontmaskering van het falende regeringsbeleid en het aangeven van alternatieven hiervoor. Dit alles om Nederland
te behoeden voor een dreigende ondergang!
*~ durende haar hele nog jonge bestaan heeft de Centrumpartij in al haar
~^ 'chriften, radio- en TV-ui t zendingen, in interviews of langs v/elke weg
u..*i ook iets gezegd wat ten nadele is van de democratie of om het parlement in discrediet te brengen. Steeds hielt zij vast.aan haar overtuiging
dat de parlementaire democratie in haar bestaande vorm moet blijven
functioneren.
Ook heeft de Centrumpartij nog nooit verkondigd dat Nederlanders beter
zouden zijn dan buitenlanders van welk ras of geloof dan ook. Maar wij
vinden v/el dat wij het recht hebben om in de eerste plaats op te mogen
komen voor onze eigen Nederlandse bevolking. En wij vinden dat dat ook de
taak van een goede regering behoort te zijn.
Desondanks ziet de Centrumpart i-j zich .geconfronteerd .met een niet aflatende
stroom beschuldigingen, insinuaties, intimidaties en andere tegen haar
gerichte acties. Vaak wordt de Centrumpartij genoemd met Hitlers nazihorden, kortom met de grootste misdadigers aller tijden.

-2-

' or de Centrumpartij werd echter nog nooit enige vorm van geweld gebruikt.
. ,/ij proberen onze doelstellingen slechts langs democratische weg te
bereiken. Dat kan van onze tegenstanders lang niet altijd worden gezegd.
In 1980 werd een CP-bestuurslid met een hersenschudding het ziekenhuis
. ingeslagen. Kamerlid Janmaat werd op laffe wijze van zijn fiets gesleurd
en ontving rake klappen. Telkens weer wordt geprobeerd vergaderingen en
folderverspreidingsacties onmogelijk te maken. Woningen van partijleden
worden met verf besmeurd. Het aantal ingegooide ruiten valt niet meer te
tellen. En deze lijst kan nog met talrijke voorbeelden worden aangevuld.
\Ve zullen nu eens bekijken waarom en door wie al deze beschuldigingen aan
het adres van de Centrumpartij geuit worden. Tegelijkertijd zullen ze van
commentaar worden voorzien.
DE CENTRUMPARTIJ ONDER VUUR

Allereerst kan gerust worden gesteld dat verreweg de meeste beschuldigingen
voortkomen uit de (extreem)-linkse hoek. CPN en PSP lopen hier samen met hu
mantelorganisaties duidelijk voorop, maar ook de PvdA weet er wel raad mee.
Andere partijen en groeperingen doen vaak min of meer noodgedwongen mee
omdat ze bang zijn ook het slachtoffer te zullen worden van allerlei lastig
^praktijken. Door de onevenredig grote invloed die met name de linkse partij
- n hebben in de massamedia bereiken de geuitte beschuldigingen een breed
ibliek. Dit valt toe te schrijven aan de alomtegenwoordige verzuiling in
ae Nederlandse maatschappij.
Het oude verzamelwoord voor alles wat slecht en verwerpelijk is in hun ogen
"Het Kapitalisme", wordt steeds vaker vervangen door "fascisme". Dat is
namelijk bijzonder makkelijk hanteerbaar omdat iedereen wel weet dat dat
iets slechts is. Van het kapitalisme is dat nog een discutabele zaak, maar
voor het fascisme staat het vast. De grote massa weet wel niet precies wa"t
.het is, maar juist daarvan wordt handig gebruik gemaakt. De zichzelf
"anti-fascisten" noemende groeperingen proberen middels deae taktiek de
mensen ervan te weerhouden zich aan te sluiten bij organisaties die zij als
een bedreiging voor hun eigen belangen ervaren. Die bedreiging bestaat
misschien ook wel. De linkse partijen moeten zich wezenloos geschrokken
zijn toen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen bleek dat 24$ van de
aanhang van de Centrumpartij afkomstig is uut de PvdA en 10$ zelfs van de
CPN! Een volgende stap is dat gesteld wordt dat je als fatsoenlijk mens
niet behoort te praten met fascisten. Zodoende kun je dus én de enkele
wérkelijke fascisten en verder iedereen naar believen die je daarvoor
-uitmaakt de mond snoeren»
,
_.° Centrumpartij, waarom het hier dan in hoofdzaak om gaat, krijgt op deze
.nier ook nooit de gelegenheid om zich te verweren in een eerlijke en open
discussie. De enkele keer dat dit wel gebeurd wint de Centrumpartij.
Dat was te zien in een uitzending van VPRO's BGTV, eind 1982.
Men probeert de Centrumpartij het leven zoveel mogelijk zuur te maken o» de
doodeenvoudige reden dat men er bang voor is. Men^bang dat de volksmassa
ontdekt dat de Centrumpartij een gewone, democratische partij'is en zich er
massaal toe zal v/enden. Een partij die zaken aan de orde stelt waar andere
partijen met een grote boog omheen lopen. Onderling bestrijden de partijen
elkaar nauwelijks, want ze weten dondersgoed dat de verschuivingen bij
verkiezingen steeds slechts marginaal zijn. De Centrumpartij echter dreigt
een enorme politieke aardverschuiving teweeg te brengen. En ddt wil men
voorkomen. En d£drom wordt de Centrumpartij zo fel bestreden.
• De grote politieke partijen zijn dan ook maar w£t blij dat obscure ultralinkse groepjes, opererend onder de naam "anti-fascisme comité's", bereid
zijn de herte kastanjes uit het vuur pikken. Hiervoor ontvangen zij in ieder
geval in Amsterdam een flinke subsidie.
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Zo gauw bekend wordt dat de Centrumpartij bijvoorbeeld ergens wil gaan
vergaderen worden zaaleigënaren geïntimideerd of zelfs bedreigd met het
ingooien van de ruiten. Er wordt dan een of ander kraakpand of punkcentrul*
"leeggebeld en de zaal wordt belegerd. Het is zelfs al voorgekomen dat de
partijen die zitting hebben in de Utrechtse Gemeenteraad zaaleigenaren
opriep om zalen aan de Centrumpartij te weigeren. Een zaaleigenaar die bar
is voor de gevolgen en de schade die berokkend wordt aan zijn goede naam
zal zich dan een volgende maal wel twee keer bedenken voordat hij een zaal
aan de Centrumpartij verhuurt.
Telkens weer als zoiets gebeurt wordt het in de wet vastgelegde recht van
vrijheid van vereniging en vergadering met voeten getreden. De vraag rij at
dan ook in hoeverre de actievoerders hier een strafbaar feit begaan!
Als belangrijkste argument voor hun daden gebruiken deze lieden dat dergelijke democratische grondrechten niet behoren te gelden voor groeperingen
met een antidemocratische instelling. Dat zijn dan echter altijd groepen
waarvan ZIJ" vinden dat ze anti-democratisch zijn, waaronder de Centrumpart
Zoals reeds eerder opgemerkt heeft de Centrumpartij zich nog nooit op enig
erlel wijze negatief uitgelaten over de dentocratie. Bovendien is het in
Nederland niet gebruikelijk dat willekeurige groepen beslissen over wie er
wel en wie er niet gebruik raag maken van democratische grondrechten, zoals
het recht om te mogen vergaderen. Toch gebeurt dit keer op keer. De Centrui
„partij vindt dat alleen de rechter de aangewezene is om* in dit soort zaken
ie beslissen. En zo hoort het ook?. Wij denken dat het deze lieden eigenlij]
3lemaal niet gaat om het op waardige wijze bestrijden van een eventueel
herlevend fascisme. Het lijkt er meer op dat men gewoon probeert de eigen
politieke macht veilig te stellen. Als men geen fascisten vindt, indekt men
ze wel! De handelwijze van deze lieden staat gelijk aan je reinste straatterreur. In hun denken geldt het recht van de grootste schreeuwer of van d<
zwaarste trottoirtegel. Ook bij kraakrellen blijkt dat steeds weer. Deze
vorm van het toepassen van geweld om politieke tegenstanders de mond dicht
te snoeren is nu juist uitgerekend een wezenstrek van het fascisme dat ze
zelf bov/eren te bestrijden! Men- kan hier dan ook gorust spreken van
"rood fascisme". Eenzelfde lot ala dat van de Centrumpartij lijkt ovorigeru
iri toenemende mate weggelegd voor iedereen die bijvoorbeeld verklaart v<5<5r
de plaatsing van kruisraketten in V/est-Europa te zijn. Of vddr kernenergie.
Kortom, de hoofdzakelijk linkse actievoerders beweren dan wel dat de
Nederlanders zo "intollerant" zijn, zelf doen ze er in ieder geval even
hard a a n mee!
. . . . . .
.
. .
Dan zal nu ingegaan worden op vaak gehoorde beweringen over de Centrumparti
die samenhangen met het vreemdelingenvraagstuk.
^w CENTRUMPARTIJ EN DE VREEMDELINGEN

Over het woord "vreemdelingenvraagstuk" zelf wordt vaak al heftig gedebatteerd. Men vraagt zich dan af wat daarmee bedoeld wordt. V/el, het antwoord
is natuurlijk simpel: de vraag is of de Nederlandse bevolking zonder meer
moet aanvaarden dat de regeringen van de afgelopen decennia Nederland tot
immigratieland hebben gemaakt, zonder de bevolking daarover middels een
referendum te raadplegen.
De Centrumpartij wordt vaak verweten dat zij zou aanzetten tot "rassenhaat"
Dat is klinkklare onzin. De Centrumpartij geeft alleen uiting aan de reeds
lang bestaande onvrede met de situatie zoals die zich in de voorbijgegane
jaren heeft ontwikkeld. Lang opgekropte gevoelens die léven onder de
bevolking komen nu eindelijk aan de oppervlakte!
Ook wordt gezegd dat de Centrumpartij de buitenlanders tot zondebokken
maakt voor alles wat er mis is in Nederland. Onzin. Nooit hebben wij gezegd
dat er zónder de buitenlanders helemaal geen werkloosheid of woningnood
zou zijn.

>v •
.iar \vij vinden wél dat Nederland onnodig en ongevraagd met veel extra
' -problemen wordt geconfronteerd. En het staat toch buiten kijf dat een
arbeidsplaats die door een buitenlander wordt bezet niet door een Neder.lander bezet kan worden? En hetzelfde geldt voor woonruimte bijvoorbeeld.
Nederland haalde sinds het begin van de zestiger jaren grote groepen gastarbeiders binnen. Omdat we ze nodig hadden, zeggen velen. Akkoord, zegt de
•Centrumpartij, maar nu er al bijna 800.000 werklozen zijn, waaronder ook
veel buitenlanders, niet meer! Wij vinden dat het beleid dan ook op dat
gegeven gebasseerd moet worden. Dat is geen discriminatie, maar consequent
denken. Mensen die om economische redenen naar Nederland gekomen zijn
moeten ook als zodanig behandeld worden. .Het beleid moet dus gericht zijn oterugkeer naar het land van herkomst. En niet op volslagen idioterieën zoals,
het verlenen van stemrecht aan buitenlanders. Met alle respect voor welke
minderheidsgroep dan ook, wij vinden dat Nederland er in de eerste plaats
ia voor de Nederlanders, en dat de regering in de eerste plaats daarvoor
behoort op te koTuen!
Ook hoor je vaak zeggen dat de Centrumpartij' "handig inspeelt" op bepaalde
angsten en onzekerheden die onder de bevolking leven. Hiermee wordt dan
gesuggereerd dat de Centrumpartij dat probeert uit te buiten en er zelf
beter van wil worden. De waarheid is echter dat de Centrumpartij als enige
.--^ze geluiden uit de samenleving serieus neemt. Wij hebben er begrip voor
/ t mensen zich in deze tijd steeds onzekerder gaan voelen, omdat wij dat
^dvoel zelf ook hebben! En daarom proberen we zoveel mogelijk mensen achter
ons te krijgen om te laten zien wat er bij een groot deel van de bevolking
leeft.
De PSP speelt toch net zo goed in op de angst voor een kernoorlog, de CPN
op de nadelen die kleven aan het kapitalistische systeem? Maar daarover
hoor je nooit iemand klagen. Het gaat er immers alleen om de Centrumpartij
in een kwaad daglicht te stellen, hoe dan ook.
"Nu zal nog meer uitgebried worden ingegaan op de bewering dat de Centrumpartij racistisch zou zijn. Net als bij fascisme is hierbij de laatste
• ja-ren een hoge mate van begripsinflatie en -verwarring opgetreden.
In samenhang hiermee wordt de term "discriminatie" steeds vaker gebezigd.
Officieel is racisme het stellen van een bepaald ras boven een ander ras.
Er wordt dan dus een kwaliteits- of waardeoordeel geveld. Nu zullen wij ons
hier niet verder bezig houden met de vraag of er nu echt belangrijke verschillen zijn tussen de diverse voorkomende mensenrassen. Het is in dit
kader voldoende om te vermelden dat de Centrumpartij nooit enige uitspraak
in deze zin heeft gedaan. Wij vinden Nederlanders bepaald niet beter dan
^ adere volken. Juist uitgerekend wij vinden dat de Nederlanders hun eigen
ile werk moeten opknappen. Daarvoor moeten geen gastarbeiders als moderne
slaven worden aangetrokken. Wij vinden de aanwezigheid van Joodse medeburgers een positieve zaak. Zij hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling
van de Nederlandse cultuur. Ook de aanwezigheid van Indische Nederlanders
heeft nooit tot grote problemen geleid. Zij hadden immers altijd al een
vrij sterke band met Nederland. Maar wij vinden het een buitengewoon slecht
zaak dat ook to«n in de zestiger jaren het besef doordrong dat Nederland
een veel te dicht bevolkt land werd om als immigratieland te fungeren,
de grenzen gewoon wagenwijd open bleven.
Het is ook een flauwe truc om te stellen dat wij als Nederlandse samenleving geen bezwaar mogen maken tegen de aanhoudende immigratie omdat er
tegelijkertijd ook zoveel Nederlanders in het buitenland verblijven.
De landen waar Nederlanders destijds in grote getale naartoe trokken waren
landen waar volop ruimte was, en nu nó*g is. Donk maar aan Canada, Australië
Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika! De reeds aanwezige bewoners waren zelf immigranten of afstammelingen daarvan.
t
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Da Nederlandse regering bevorderde de emigratie van Nederlandera naar
ovsrzeese landen. En al gauw we,rd Nederland zelf een immigratieland. Het
•reikt naar raijn mening te ver om te stellen dat hier sprake was van een
bewust beloid, een soort ruilhandel dus. Maar toch geeft het te denken dat
momenteel no^; steeds subsidie wordt verstrekt op een enkele reis naar
Australië, zoals mij uit een bepaald geval bekend is.
Om de discussie over het al dan niet racistisch zijn van de Centrumpartij
goed te voeren is het nodig te beseffen dat niet alle in Nederland aanwezig
buitenlanders hier om gelijke redenen zijn'. Het is nodig om de in Nederlanc
verblijvende buitenlanders en Surinamers uit te splitsen in een aantal
relevante groepen.
Verreweg de meesten kwamen hier louter om economische redenen, dus om hier
te werken of vanwege de goede sociale voorzieningen. Hun komst kwam voort
uit het bestaande welvaartsverschil tussen hun eigen land en Nederland, of
liever West-Europa in zijn geheel. Binnen deze categorie vallen natuurlijk
ih de eerste plaats de gastarbeiders en hun familieleden* Daarnaast ook de
meeste Surinamers en Antillianen, inclusief degenen die de Nederlandse
nationaliteit gekregen hebben» Daarnaast is' er een grote groep mensen die
afkomstig zijn uit EEG-landen in de nabijheid van Nederland, zoalsBglgie.
Engeland en V/e s t-Duitsland. De Centrumpartij wordt vaak racistiscH'omdat
zij in haar propaganda nauwelijks pleit voor de remigratie van deze groep.
-^r is wat deze groep betreft echter een duidelijk verschil waarneembaar met
't migranten die hier om louter economische re'denen naartoe zijn gekomen»
«j-lereerst valt op dat zij allen komen uit landen met een welvaartsverschil
met Nederland. Zij behoeven hier dus niet om economische redenen naartoe te
komen, daar worden ze immers niet veel wijzer van. Tussen de landen om ons
haen en Nederland bestaat een druk handelsverkeer* Dat brengt net zich mee
dat tussen de landen onderling allerlei vertegenwoordigers uitgewisseld
worden. Deze mensen zijn hier dus voornamelijk om zakelijke redenen. Deze
migratie draagt dus geen eenzijdig gericht karakter, in tegenstelling tot
'bijvoorbeeld de migratierelatie tussen een land als Marokko en Nederland,
die volstrekt eensijdig gericht is, dus naar Nederland toe.
.Bovendien komen zij uit landen met vrijwel dezelfde cultuur als de onze. •
Er treden na\iwelijks aanpassingsproblemen op, wat bijvoorbeeld van de groep
Turken en Marokkanen niet kan worden gezegd. Daarvoor worden complete ministeriele werkgroepen gevormd en honderden miljoenen guldens beschikbaar
gesteld. Onnodig, vinden wij. Naar onze mening is het normaal dat mensen
die hier om economische redenen naartoe zijn gekomen toen er nog genoeg
werk was weer terug keren naar hun landen van herkomst, nu het economisch
.slecht gaat. We hebben de beschikbare banen nu nodig voor de eigen Nederandse bevolking, want dit is <5ns eigen land, dus hebben de Nederlanders
* 3r meer rechten dan welke buitenlander dan ook! Dat heeft ook niets te
maken met racisme of fascisme, maar alles met een gezond realisme»
Over de Surinamers kan nog het volgende gezegd worden. Vaak hoor je dat het
de plicht is van Nederland als ex-koloniale macht om dat land na de onafhankelijkheid te helpen. De Centrumpartij erkent dat wij zekere verplichtingen hebben aan Suriname. In de Tweede Kamer hebben wij ervóór gestemd dat
het ontwikkelingsgeld voor Suriname gereserveerd blijft totdat daar weer
een democratische regering is. Maar wij zijn en blijven van mening dat het
een totale en onvergeeflijke blunder is dat de Nederlandse regering het
aan Surinaraers toestond om massaal naar Nederland te komen. Ddt kan niet
de verplichting zijn van Nederland aan Suriname, en straks óók niet aan de
Nederlandse- Antillen! Dat geeft alleen maar extra problemen waar niemand
mee gediend is. De problemen worden weer afgewenteld op de Nederlandse
bevolking, die nergens om gevraagd heeft. India, een land met momenteel
meer dan 700 miljoen inwoners was tot 1947 een kolonie van Engeland. Geen
zinnig mens gaat er toch over denken dat Engeland zijn grenzen moet openstellen voor Indiërs die het slecht hebben in India?
-6-

Nederlandse regeringen van de laatste jaren hebben hun zinnen blijkverloren. Ze zwichten voor de druk van groeperingen die alleen naar
zoveel mogelijk chaos willen veroorzaken in Nederland.
Aio laatate belangrijke groep vreemdelingen in Nederland vallen de vluchte; ïingen te onderscheiden, waartoe eventueel ook de Molukkers behoren. Zo zie
zij zichzelf in ieder geval wel. Het is een buitengewoon treurige zaak dat
. mensen zich op grond van bijvoorbeeld hun politieke overtuiging genoodzaakt
zien hun vaderland te ontvluchten. Maar toch is ook hier een restrictief
toelatingsbeleid geboden. Vluchtelingen dienen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun eigen land te worden opgevangen. Dit om een optimale kans op
terugkeer mogelijk te maken. In de geschiedenis is dat ook altijd zo gebeur
Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat hierheen gehaalde Vietnamezen naar verloop van tijd ooit nog terug willen keren naar Vietnam. Daar gaan ze een
onzekere toekomst tegemoet, terwijl ze hier in de watten gelegd worden.
Bovendien is hier ook weer de vraag aan de orde waar de grens ligt. V/aarschijnlijk willen nog wel enkele miljoenen Vietnamezen hun land ontvluchten
En daar wordt niemand beter van. Vietnam wordt er in ieder geval niet minder communistisch door.
Ook de bewering dat je buitenlanders niet meer terug kunt sturen omdat ze
zo van hun eigen land en cultuur vervreemd zijn verwerpen wij. De aanwezige
^~ ui t e nl ander s in Nederland wordt haast geen strobreed in de weg gelegd bij
' t uitleven van hun eigen cultuur. Ze krijgen er zelfs subsidie voor.
-,e clusteren al dan niet noodgedwongen bij elkaar. De kans dat hun eigen
landen plotseling radicaal van aanzien veranderen is vrijwel nihil. Deze
landen verkeren vaak nog ergens in de Middeleeuwen. Dat is vooral het geval
op het platteland, v/aar vaak nog feodale toestanden heersen en waarvandaan
de meeste migranten afkomstig zijn. En trouwens, als het zo onmenselijk is
ora mensen terug te sturen naar een land waarvan ze vervreemd zouden zijn
.is het net zo goed onmenselijk om.gezinnen van gastarbeiders naar een voor
•hun totaal vreemd land als Nederland te halen.
• Neen, v/ij zien niets in de multiculturele samenleving die de meeste poli•tiieke -partijen in Nederland voor ons in petto hebben. Het is op de hele
wereld nog ncroit gelukt om zoiets op een harmonieuze manier tot stand te
brengen. Het stuit altijd op weerstanden omdat de ontvangende groep er geen
behoefte aan heeft en er wederzijdse aanpassingsproblemen ontstaan.
De Centrumpartij wordt door sommigen weerzinwekkend gevonden. Maar wij
vinden het weerzinwekkend dat van Nederland in toenemende raate een soort
sociaal-wetenschappelijke proeftuin wordt gemaakt. En daar worden in de
^>erste plaats de gewone Nederlandse burgers, en dat zijn de meesten, de dup
_.1 tegen d&t onrecht zal de Centrumpartij blijven strijden. Tot het einde!
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Betreft:

VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR OP 18 MAART 1983
VAN DE CENTRUM PARTIJ.

Op 18 maart 1983 werd in het gebouw van de Tweede Kamer te Den
Haag een Hoofdbestuursvergadering gehouden.In eerste instantie
lag het in de bedoeling, deze vergadering te houden in het congresen vergadercentrum De Jaarbeurs op het Jaarbeursplein te Utrecht.
Daartoe was reeds een zaal gehuurd op naam van de nSchumacherstichting". Daar dit was uitgelekt en men mogelijke tegenmaatregelen verwachtte was men uitgeweken naar de "Schepenenzaal" in het gebpuw var
de Tweede Kamer.
Aanwezig waren op deze vergadering o.a de navolgende personen.

NIESEN,MARIEN,T,
, Joh«nn«s G.H. ,
KOMST, Nicolaae T.,
VIERLING, A.
VEEESWIJK, W.T.E.,
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t) Zo nodig «nd.ra rubricering ung*v»n.
VERVOLGBLAD N r. 1 .

WIJER,H,de

Op deze hoofdbestuursvergadering zijn de navolgende punten besproken
1.VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

Onder de aanwezigen is gestemd met "betrekking tot het al of niet
meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.Het meren*
deel was voor deelname.Men doet dan mee onder de naam "De Groenen".
Een bedrag van ƒ200^000,- wordt beschikbaar gesteld voor het
maken van folders.
2.GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ALMERE

De CENTRUMPARTIJ gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
in Almere.Hiertoe zal een kandidaat uit Utrecht gaan wonen in
Almere.Een bedrag van ƒ100.000,- zal worden uitgegeven voor het
maken van folders.Het ligt in de bedoeling iedere inwoner van
Almere 3 folders te verstrekken.1 «normalenfolder,1 folder handelende over BVietnamese vluchtelingen,en 1 groenfolder voor de
verkiezingen van het Europees Parlement.
Tevens heeft men besloten voor de gemeenteraadsverkiezingen propaganda te gaan maken voor de CENTRUMPARTIJ door middel van rijden
met geluidswagens.Tevens zal men trachten een vliegtuig in de
lucht te krijgen met daaraan een spandoek.
3.De beheerder(vervanger van
),wiens
personalia onbekend zijn,van het clubhuis van de "Skinheads" in
20

1) Zo nodig ander* rubricering aangeven.

VEHVOLGBLAD Nr. 2 .

Rotterdam heeft geklaagd over deze "Skinheads".Hij ageerde met
name tegen de tatouages(hakenkruisen1)van deze "Skinheads".
Hieromtrent is op de vergadering verder weinig ophef over gemaakt.
De kosten van dit clubhuis zijn grotendeels betaald door de
CENTRUMPARTIJ.
4.WEERBAARHEIDSTRAINING
Dé '"Weerbaarheidstraining" welke gehouden zou moeten worden in
het weekend van Pasen gaat wel door doch niet in het genoemde
weekend.Bij stemming bleek dat de meerderheid van de aanwezigen
een voorstander was van het weekend rond Pinksteren.De organisatorische leiding omtrent deze "Weerbaarheidstraining" is in handen
van KONST.Nicolaas.T.
en VÏÊRLHK},A
^ ««.
fen mw vari
respectievelijk
hoofdredacteur en redactiesecretaresse van het blad "Gezonde voeding & Natuurgeneeskunde",uitgegeven dorr de "Stichting niet
Toxische GeneeswijzeVzullen ter begeleiding van de deelnemers
aan deze "Weerbaarheidstraining" op het komende trainingsweekend
aanwezig zijn.
J

heeft gevraaagd te overwegen maatregelen te
nemen tegen de "Nieuwe Revue" in verband met het in hun blad
geplaatste artikel handelende over de Centrumpartij.JANMAAT,
Johannes,C.H.
heeft hem uitgelegd dat daartoe
geen middelen openstaan,wfrarvan bij gebruik een positief resultaat kan worden verwacht*
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Afschr.:

Betreft: Vergadering kring Den Haag van de Centrumpartij.
Op woensdag 23 maart 1983 werd door de Centrumpartij, afdeling
pen Haag, een kringvergadering belegd ten huize van :
"
*
.
'~ '_ !
. De^e vergadering zou aanvankelijk
worden gehouden in het partycentrum Reinvoorde te Rijswijk,
doch de burgemeester van Rijswijk verbood deze vergadering op
grond van artikel 219 van de gemeentewet.

De partijleiding besloot uiteindelijk uit te wijken naar
.genoemd adres.
Aldaar waren de navolgende personen aanwezig:
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VERVOLQBLADNr. 1

BU <»J»S»fyinf. rapport nr. 1 .

Johannes G.H. JANMAAT

-1
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VERVOLGBLAD Nr. 2

BiJ»?ÖÖW/lnf. rapport nr.

1

'opende de vergadering. Natuurlijk was een ieder verontwaardigd over het gebeuren en de voorzitter deelde mede dat
de partij juridische stappen zou ondernemen.
Nadat de notulen waren goedgekeurd nam JANMAAT het woord. Hij
vertelde de aanwezigen dat door het gebeuren de democratie
geweld was aangedaan om uit vrees voor een demonstratie een
zalencentrum te laten sluiten. Na zijn gebruikelijk speech
vroeg
raw.
het woord. Zij wilde weten waarom de familie
geen uitnodiging had ontvangen.
, Als uitvlucht werd geantwoord dat alle uitnodigingen
naar de leden waren verstuurd, maar dat het mogelijk was dat de
post een fout had gemaakt.
__________ vroeg hoe het mogelijk was dat hij uit
het bestuur was gezet. Hem werd verteld dat hij was geschorst
en dat de reden hiervan al met hem besproken was.
bleef op zijn verzoek tot uitleg staan en wilde een openbare
stemming. Uiteindelijk greep JANMAAT in en verteldefcijjhem
dat hij op grond van zijn sympathie voor extreme organisaties
als bestuurslid was geschorst.
Op aandrang van mw. .
sloot men omstreeks 22.30 uur de vergadering. Bekend werd nog dat
een aantal kornuiten had
willen inschakelen om zijn standpunten met kracht te verdedigen.
Buiten een
en een onbekend gebleven persoon is dit
kennelijk niet gelukt.
EINDE.
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070 - 46 33 22

Aan de leden van de Kring 's-Gravenhage

's-Gravenhage, 21 maart 1983

Dames en heren,
Het Kringbestuur nodigt u uit voor een vergadering van de Kring
's-Gravenhage. De vergadering zal worden gehouden op woensdag

23 naart a.s. in Party centrum & Party service Reinvoorde,
Huys de Wervelaan 2 te Rijswijk z.h.
De zaal is open vanaf 19.45 uur. Aanvang van de vergadering is 20.15 uur.

A_G_E_N_D_A

1.

Openingswoord door de voorzitter de heer W. Scheelings.

2.

Goedkeuring notulen vergadering 19 november 1982.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Huisbezoeken.
5.

Folderen.

6. Financiën.
PAUZE
7.

Rede Tweede Kamerlid Drs. J. Janmaat.

8.

Discussie.

9.

Rondvraag.

10. Sluiting.
De secretaris wenst u een goede vergadering toe.

4
J.C. Wapenaar

1) Zo nodig «ndw« rubricering acngvmn.
Distr.:
Aféchr.:

Betreft: Centrumpartij, kring Rotterdam.
Op dinsdagavond 12 april 1983 is door het bestuur van de
kring Rotterdam van de Centrumpartij met leden en sympathisanten
van de Jonge Centrum Democraten - Rotterdam in een zaaltje van
café De Raadsheer, gevestigd Noordsingel 121-123 te Rotterdam
een besloten vergadering gehouden.
Aanwezig zijn ongeveer ,25 personen, onder wie:

Grote afwezige isf
k
, die zich
opgeworpen heeft leiding te'geven aan de'jeugdafdeling, maar
het waarschijnlijk al voor gezien houdt.
Opzet van de bijeenkomst is voor wat betreft de jeugdafdeling
tot een afgerond geheel te komen, maar dit gaat "de mist in" als
gevolg van de aanwezigheid vat£
gewezen echtgenoot van
. Hoe de
verstandhouding tot zijn vrouw exact is, is niet duidelijk, feit
is wel dat betrokkene onder invloed van alkoholhoudende drank
het de aanwezigen bijzonder moeilijk maakt. Met allerlei laatdunkende
opmerkingen aan het adres van de partij verstoort hij regelmatig
de discussie. Kwalijker in de ogen van de aanwezige bestuursleden
is echter dat hij de aanwezigen in het café mededeling doet van
de aanwezigheid van de Centrumpartij, Eén en ander mede tot groot
verdriet van de caféhouder die als gevolg hiervan niet meer zo
positief staat tegenover de aanwezigheid van de Centrumpartij.
Door ingrijpen van
wordt de kwestie enigszins
"gesust".
Inmiddels is gebleken dat de jeugdleden aich in genoemd
café niet helemaal thuis voelen, mede als gevolg van de vrij hoge
prijzen van de consumpties. Een eigen home zal het zeker niet
worden. In dit verband wordt door
overwogen ergens in
Rotterdam een winkel(tje) te huren en dit in te richten als
onderkomen voor de Jonge Centrum Democraten - Rotterdam,
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De hollandse traai-komedie
«U/vJ

l>^

. Inderdaad, een ander woord is er moeilijk voor te vinden. Wat zich sinds enkele maanden in Holland afspeelt zou immers om te lachen zijn, als het in feite
niet zo diep treurig was. Er zit een tamelijk lang voorspel aan, dat ongeveer
aldus in elkaar steekt:
Bij de jongste verkiezingen (eind 1982)
wist voor het eerst sinds de oorlog een
rechts getinte partij een zetel te veroveren in de Tweede Kamer. Dat werd de
heer Janmaat van de Centrum Partij.
Deze partij verwierf zich vooral veel
stemmen doordat zij luidop ijverde voor
een terugkeer van de gastarbeiders
naar hun land van herkomst. Dit bok gezien in het licht van de slechte economische toestand waarin het land zich
bevindt Die gebeurtenis bracht al de
. ente "democratische" krachten In
Holland op de been om op de van hen
bekende fatsoenlijke wijze hun ongenoegen tegen deze "fascist" kenbaar te
~ 7>-Ven. Bij de installering van de
A jwe Tweede Kamer werd de heer
-anmaat dan ook bedreigd, hij werd geschopt en geslagen .en zelfs bespuwd
door kómmunistische "democraten". In
de Kamer zelf wilde niemand naast hem
zitten en dus werd er een aparte zetel
voor hem vrij gemaakt. Dat heiet»e de
heer Janmaat tot nu toe niet om op ge.vatte wijze zijn werk In de Kamer te
doen, ook al probeert de heer Dolman,
de ook al erg "democratische" voorzitter van de Tweede Kamer, hem bij her•haling het woord te ontnemen. Dat is
dezelfde heer Dolman die te pas en te
onpas opduikt In allerlei komische TVshows.
Om ons aller ongerustheid over de vols*~~kt demokrat isch gekozen heer Janrr. .t nog verder aan te wakkeren, kre- •
gen we op de beeldbuis een praatshow voorgeschoteld over zijn verkiezing en daarin maakten enkelen van
,-<tf~- befaamde demokraten zich erns'b Borgen. Hoe ernstig moge wel blij*en uit het feit dat de belangrijkste
gast In dat programma de heer Marcus
Bakker was, de fractievoorzitter van de
CPN (Communistische Partij Nederland). U begrijpt dat deze superdemocraat verontwaardigd uitriep dat hij en
de zijnen "woedend" w?ren over het feit
dat Holland nu weer fascistisch dreigde
te worden. Dat mocht de heer Bakker
allemaal doen. Hij die altijd een buitengewoon trouwe aanhanger van de
massamoordenaar Stalln is geweest en
die in het begin van de jaren zestig zelfs
voor een lang geheim gebleven partijstuk zorgde waardoor een aantal leden
die binnen de CPN kritiek hadden gehad op Stalin, prompt geroyeerd werden. Een man die zelfs de huidige CPN10

top te gortlg vond en die nu op een minder belangrijke positie binnen de communistische partij is gemanoevreerd.
Een man wiens handen in feite met
bloed bevlekt zijn. U begrijpt het al:
zo'n man vond men voor de Hollandse
TV uitermate geschikt om over democratie te praten!
Ach, wij staan zo langzamerhand nergens meer verbaas over, behalve dan
misschien over het feit dat vanaf het
dak van de NOS-studio's in Hilversum
de rode vlag met hamer en sikkel nog
niet wappert. Deze kwalijke figuur
mocht maar doorrazen en zejfs een verbod van de Centrum Partij eisen, zonder
dat Iemand eens voorzichtig bij hem informeerde hoe het met de democratische rechten stond van de mensen in
Polen, in de Goelach Archipel of in Afghanistan.
De man die daar konstant aangevallen
werd, de heer Janmaat, was voor dit
programma NIET uitgenodigd. Natuurlijk niet,.zo zijn onze (linkse) manieren.
Dat de heer Janmaat in feite een veel
groter democraat is dan heel dit brallende en om verboden schreeuwende
kliekje van nuttige idioten en communistisch gespuis, wordt duidelijk als
men weet dat hij me^Se Csrttrum Partij
wil bereiken dat er een volksreferendum
gehouden wordt over de vloedgolf van
steuntrekkende buitenlanders. Dat hoor
je de heren NI ET zeggen. Dat is immers
gewoon een beroep doen op de VOLKSWIL en het is ook in Holland zo dat
zeker 80% van de bevolking van mening
is dat al die Turken, Marokkanen, Surlnamers enz. zo rap mogelijk dienen te
vertrekken. Het feest is voorbij en dus
kunnen de gasten vertrekken. Zo gaat
dat bij ons op verjaardagen bv. ook altijd. Nee, dat ZOU een staaltje van
WARE democratie zijn en daar voelen
de hoge linkse heren niets voor. Het is
natuurlijk ook verdomd makkelijk om
vanuit je prachtig gelegen bungalow of
villa te roepen dat we "humaan" moeten zijn en steeds meer buitenlanders
stoppen in van oorsprong puur Hollandse stadwijken die daarna razendsnel verarmen en wcar de misdaadcijfers angstvallig stijgen. Ze zorgen er
wel donders goed voor dat dergelijke
gettho's niet in de omgeving van hun
eigen luxe onderkomen ontstaan. Nietwaar mijnheer Den Uyl ?
Het Is dan ook niet verwonderlijk (en In
feite voor ons ideaal verheugend) dat de
aanhang van de Centrum Partij vooral
in de arbeiderswijken te vinden is. Dat
zijn Immers de mensen die er direkt
mee te maken hebben ! In de grote Rotterdamse arbeiderswijken kreeg de
Centrum Partij zelfs meer kiezers dan

zulke gevestigde partijen als het CDA,
de WD, enz. en werd er de op één na
GROOTSTE partij!!
Hoe er intussen in dergelijke stadswijken gedacht wordt, moge blijken uit een
citaat uit het superlinkse weekblad
VRIJ NEDERLAND. Enkele intellektuelen van dat blad besloten op een dag
eens af te dalen in zo'n (Amsterdamse)
volksbuurt. Ze struikelden daar over het
vuil in de straten (het is nog niet zo lang
geleden dat Holland vooral bekend
stond om zijn reinheid) en vroegen aan
een ruim 60-jarige inwoonster hoe zij er
over dacht. Dit was haar antwoord: "Je
dochters kunnen hier niet meer lopen.
Dan zit er weer zo'n Turk aan. Je mag
het niet zeggen, Ik weet het, maar als er
weer ergens Oen wordt neergestoken,
zeggen de mensen in de straat: hadden
ze er niet tegelijk een paar meer kunnen
meepakken ? Dat zeggen ze. Zegt u nou
zelf: je kan hier toch niet meer wonen
ais Hollander. Het steekt hoor, dat wij
hier in de straat niks meer te vertellen
hebben. Dat een Turk tegen je zegt:
ha-ha, jullie maken een kindje? Wij
maken TIEN kindjes. Over twintig jaar
zijn wij hier de baas. Dat steekt hoor.
•Dat je als. Hollander in deze buurt niks
rneev bent. Moet je zien aan de overkant, drie hoog: de hele dag zitten ze
voor het raam, ze trekken hoor, ze trekken allemaal van de steun. Of de mannen zitten bij Waroeng Annie. daar zaten eerst Surinamers in, maar dat is nou
een Turkse kroeg. Op zondag gaan ze
naar de moskee, dan heb je dat geluld
weer. En ais ze hun vuilnis kwijt moeten, doen ze hun raam open en kwakken
ze zo hun zak naar beneden".
Tot zover dit citaat uit onverdachte
bron. Zelfs de superlinkse broeders van
VRIJ NEDERLAND moeten dit soort
dingen toe gaan geven. Alleen als er
dan een partij is die aan deze rotzooi,
aan deze algehele degeneratie iets wil
doen, dan zit die partij fout. Dan DISCRIMINEERT zo'n partij. Dan zijn de
leden van zo'n partij "FASCISTEN".
Onder het gemompel over "humaniteit"
dien je de ogen te sluiten en het volk
van binnen uit te laten verrotten. Waarvoor? Opdat de rode "bevrijding" uit
het Oosten dan wat gemakkelijker zal
gaan? Daar kennen ze het probleem
van de gastarbeiders niet, want er komt
niemand binnen, behalve dan wat slavenarbeiders uit Vietnam, enz. voor de
pijpleiding in Siberië. Die klagen echter
niet, die sterven vanzelf wel. Linkse humaniteit ten voeten uit. Dat niets te dol
is om de Centrum Partij in een kwaad
daglicht te stellen, mochten we half januari van dit jaar beleven. Bij de voetbalwedstrijd Ajax-Den Haag werd door
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Haagse "supporters" een soort splin- links Nederland toen enkele dagen later
terbom gegooid waardoor een flink aanbleek dat het veelgenoemde "lid van de
tal Amsterdammers gewond werd. Op Centrum Partij" geheel en al ONde TV zagen we een fors gebouwde SCHULDIG was en alweer was vrijgelaHaagse jongeman in een politiewagen ten. Een andere Hagenaar was inmidgeduwd worden en men deelde mee dat
dels gearresteerd en had bekend. Er
dit de bommengooier was en dat hij werd ons nu ook niet meegedeeld van
zelfs lid was van de Centrum Partij. De welke politieke stroming hij aanhanger
kranten wisten het de volgende dag nog was. Het "Algemeen Dagblad" was nu
beter en vooral het "Algemeen Dag- niet zo sportief om in grote opmaak op
blad" zette in grote koppen dat de bom- de voorpagina te vermelden dat het lid
. mengooier inderdaad lid was van de van de Centrum Partij volkomen onCentrum Partij. Meer nog : hij was zelfs schuldig was. Dat er in het volk In Hol"lijfwacht" van de heer Janmaat. Dat
land echter zo langzamerhand weer een
die dit ontkende deed niets ter zake. goede geest gaat huizen bleek al snel
Dat de heer Janmaat overigens wel toen de ingezonden brieven bij de krandegelijk een lijfwacht nodig heeft in dit
ten binnenstroomden met protesten tezo democratische landje, was enige gen deze laag bij de grondse bejegeweken daarvoor al bewezen. Janmaat
ning van de Centrum Partij. Het bekenstond toen op een fiets voor een stop- de politieke journaille was dit keer te
licht te wachten, toen twee andere fiet- ver gegaan.
sers hem vroegen of hij soms Janmaat
Het is duidelijk : hes links velen bij ons
was. Na zijn bevestigende antwoord ook verdwaald zijn, er begint enig licht
stortten de twee linkse helden zich op te gloren en we houden het dus maar bij
hem en mishandelden hem ernstig. In de aloude Hollandse wapenspreuk
geen enkele krant werd toen gespecu- onder de vaderlandsche leeuw : "ende
leerd van welke partij deze twee schof- despereert niet! of zo men meer naar
ten lid waren. Alles werd nog eens het zuiden neigt 'luctor et emergo' ofopgesierd met foto's van de vermeende tewel 'ik worstel en kom boven'.
bommengooier" en Janmaat Welk
Jan Hollander
.en ramp voltrok zich echter over he£l

demonstranten vernielden het glas ven
de toegangsdeur en wierpen vervolgens
een bloempot door het raam van het politiekantoor. Daarbij werd een derde
man aangehouden. Kort daarop verscheen de rijkswacht ten tonele en toen
was de rust vlug hersteld. Na onderhandelingen met politie en rijkswacht door
advokaat Mare De Backer (Svdm) waarbij deze laatste beloofde dat er geen onregelmatigheden meer zouden gebeuren, werden de aangehoudenen vrijgelaten.
Aanleiding tot al deze herrie waren de
werken aan de ring rond Turnhout waarmee de SP en Svdm het niet eens zijn.
Vandaar hun "demokratlsche" optreden waarvan men nog staaltjes mag
verwachten volgens Jan Mlchiels bij
zijn installatie in de gemeenteraad.
Gastarbeiders
Weet u hoe men gastarbeide.'^in
Saoedi-Arabie behandeld ? Dat kunnen
u verschillende landgenoten vertellen
die ginder hebben gewerkt en buiten
hun kontrakt geen enkel recht hebban.
Een gastarbeider in Saoedi-A
i*
heeft de strenge verplichting zich 100%
te houden aan de lokale voorschriften
en normen. Doet hij dat niet, dan gaat
hij zonder pardon naar huis !
Zelfs indien één van zijn familieleden
een kleine overtreding zou begaan,
wordt 'onmiddellijk het kontrakt van oe
gastarbeider geschorst en moet hij het
land binnen de 24 uur verlaten. De echt*
genote van een gastarbeider mag als
vrouw alleen niets doen, zelfs niet pef
auto of per fiets rijden. Bij zwaardere
misdrijven is de buitenlander onderhevig aan de Islamitische rechtspraak en
wat dit inhoud kan men in de Koran lezen : geseling en zelfs onthoofding indien de feiten erg genoeg zijn.
^
Godsdienstvrijheid, daar is geen sp .e
van ! Het is ondenkbaar moest een katholiek met een voorstel afkomen tot
oprichting van een Roomskatholieke
kerk ! Maar hier in eigen land geve^e
de gastarbeiders alle faciliteiten. l*. <Jt
dan werkelijk te veel gevraagd aan hen
om zich te schikken naar onze normen ?
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Betreft:

DISCUSSIE IN ARNHEM .THEMAlPOLITISBELEID TEGEN MINDERHEDEN

Op zaterdag 23 april 1983,omstreeks 16.00 uur,ving in het stadhuis te Arnhem een discussie rond het thema:Politiebeleid tegen
Minderheden" aan.
Onder de aanwezigen werden herkend:

Onder de overige aanwezigen bevond zich naast een groot aantal
Turken de politiecommissaris van Arnhem.Tussen 16.00 uur en 18.30
uur werd omtrent het betreffende thema een inleiding gehouden.
Vanaf 18.30 uur werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld
vragen te steller) aan het forum.
Op het moment dat*
een vraag wilde stellen
aan het forum,werd hem door de voorzitter het woord ontnomen.
wond zich hierover nog al op en viel
uit tegen het forum.Vervolgens werd
alsmede de overige
aanwezig zijnde leden van de C3MTRUMPARTIJ docr middel van de politie uit het Stadhuis gezet.De politie werd hierbij geassisteerd
door een aantal aanwezige Turken.

DE TIEN
•w

JEUGDBELEID
De Centrumpartij eist daarom fatsoenlijke jeugdcentra en
sport-accomodatie voor onze Arnhemse jeugd. Voor de werkende jongeren worden voldoende woningen gebouwd of vrijgemaakt, 't Dorp heeft b.v. een grote leegstand. Onze
gehandicapte medemens nu wil niet zo gauw in een 'ghetto'
gestopt worden, 't Dorp en omgeving open voor gehandicapten, jeugd en bejaarden zal veel gezelliger kunnen
zijn.
fi
DIERENMISHANDELING
In najaar 1982 is de Centrumpartij een kampagne gestart
tegen het onverdoofd ritueel slachten. Deze barbaarse
SU
praktijken passen niet in onze moderne Christel ijkhumanistische staat: dus stop de animale holocaust op
schapen en rundvee. Ook de dierenkoncentratiekampen
l (legbatterijen, kistkalveren, nertsfarms, enz.) moeten
verdwijnen.
MILIEU
Wij, centrumdemokraten, zijn geen vermomde rode of zwarte
fascisten. In tegenstelling tot de tomaat-aktivisten
(tomaat: eerst groen, dan rood) durven wij te zeggen dat
milieuvervuiling {gifbelten, zure regens, enz.) verergert
door overbevolking. ledere mens extra betekent immers
een portie extra vuil-productie. Deze bevolkingsfaktor
tïï is voor links en rechts taboe. Alléén wij, een nietc links-niet-rechts partij,durven ronduit te zeggen:
Cl
•u
Nederland is geen immigratieland! Daarvoor is het te vol.
DEMOKRAT IE
ïï ziet uit bovenstaande voorbeelden: onze nederlandse
demokratie wordt van alle kanten bedreigd. Weest waakzaam.
Meldt ons,van de centrumdemokratische basisgroep Arnhem,
meteen als U wantoestanden ziet of meemaakt. Als U zich
als Nederlander achtergesteld voelt, bel dan naar
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DE CENTRUMPARTIJ: UW ANTI-DISKRIMINAT1E INSTITUUT
overdag 070-46 33 22 ; 's avonds 030-31 31 49 of schrijf
naar Centrumpartij basisgroep Arnhem, postbu^/5122'
6802 EC Arnhem. Informatie vraagt U aan door storting
van ƒ10,-- op postgiro 43 48 100 Centrumpartij, Den Haag.
SAMEN MAKEN WIJ ARNHEM WEER LEEFBAAR!

PUNTEN
van de

Centrum
-s
1 Kleinschaligheid wordt richtlijn voor onze
Geen ruilverkaveling die het karakter van
wa^rdevollejandschappen aantast. _
Geleidelijke terugkeer van landbouw enveeteelt
naar natuurlijk biologisch verantwoorde bedrijfsvoering: geen dierenkoncentratiekampen in
Nederland.
Dierenbescherming wordt overheidstaak.
Verbod op niet-medische dierproeven.
L
Verbod op onyerdoofd ritueel slachten en andere
wreedheden in de vleesindustrie.
6 Opvoeren van hergebruik van energie en materiaal.
7 Een voortvarend beleid ter voorkoming van
i gif belten, zure regens en andere vormen van
_rnilieLH/e_rvuiling. _
Meer volkstuinen en groen voor onze steden.
1O Overbevolking schaadt het milieu: dus eisen wij
immigratiestop, bevordering remigratie en een
verstandige bevolkingspolitiek.
Postbus 6?0-2501 CR Den Haag

BURGERS VAN ARNHEM '.

Arnhem groen, Arnhem 750 ... Juist. Dit is een kreet waar
iedereen achter staat. Wij worden zelfs aangespoord om
bomen te gaan planten. Dat willen wij graag doen. Maar
heeft dit wel nut? Ons stads- en parkgroen wordt vaak
immers even gauw weer vernield. De stad heeTt er jarenlang niet zo slonzig uitgezien. Overal geklieder, vuile
straten, afbraakbuurten, enz.
Geen wonder als wi.i het gemeentebeleid zien. Tas.iesroof in
de Rijnstraat/Ketelstraat is aan de orde van de dag. In- ,
sluipingen (glaasje-water-truuk), diefstal uit auto's
(dit jaar al 217 aangiften!}, inbraken en bedreigingen
maken de stad steeds onleefbaarder.
Wie doet er wat aan? U weet, de politie werkt dagelijks
onder hoogspanning. Met onbetaalde overuren en onvoldoende ruggesteun van het gemeentebestuur, als er doortastend
opgetreden moet worden.
Onze rechtsorde wordt uitgehold. De wet verbiedt handel in
drugs. Maar in de Beekstraat en het Eiland wordt schaamteloos gehandeld in deze vorm van jeugdmoord. De nu bankroete Stokvishal heeft zelfs een 'huisdealer' gehad. Onlangs werd daar zelfs een gesubsidieerde 'super-joint'
gebouwd.
Hotel Bosch aan de Apeldoornse weg is veranderd in een
soort vesting. Het is een centrum voor duister aktivisme
geworden. De politie durft zich er niet te vertonen. Want
de heren van de gemeenteraad zullen hen als eerste terugfluiten. Ach, en stenengooien naar de politie is in de (
mode geworden.
Het gruwelijke ritueel slachten, waarbij onverdoofd de
dierenhals (slokdarm, luchtpijp, spieren, slagaderen)
wordt doorgesneden, gebeurt nu massaal in onze stad. Gaat
U maar kijken in 't Broek. Klarendal is met ons dure belastinggeld gerenoveerd. Maar de oorspronkelijke buurtbewoners durven er meestal niet terug te keren. U weet
best wel waarom. Maar over de problemen die hierachter
schuilen mag niet openlijk en eerlijk gepraat worden.
Ze zijn taboe verklaard door de gevestigde partijen.

Sommige partijen roepen zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Zelfs de leus 'deze rechtsorde is de onze
niet' wordt schaamteloos gebezigd. De toenemende onleefbaarheid van Arnhem wordt door een dergelijk gebrek aan
respekt voor onze demokratie als het ware afgedwongen.
KRAKERS EN WONINGNOOD ONDER JONGEREN
Het kraken geschiedt veelal onder het mom van 'oplossing
van de woningnood' en 'het behoeden van goede woningen
voor de sloop'. Maar wie kraken er? Vaak jongeren van de
hogere inkomens-klasse. Veelal zijn het studenten van
..e sociale akademie en andere zachte welzijnsstudies.
Uit dit soort 'akademisch proletariaat' rekruteert rood
Arnhem zijn aktie-kader. Deze lieden kunnen best wel
huur betalen. Maar zij laten dit liever over aan de
werkende jongeren. Hun uitkeringsgelden -studiebeurs,
BKR, sociale zaken- gaan op aan genot en straatakties.
Dit soort krakers behoeden geen woningen voor de sloop.
Integendeel! Zij slopen goede woningen. Gaat U maar
kijken bij Hotel Bosch en andere kraakpanden.
Voor ons, centrumdemokraten, is de maat vol. Arnhem moet
bevrijd worden van dit soort kraakterrêur. Wij eisen:
onmiddel ijke stopzetting van gas-, water- en elektriciteitslevering aan alle kraakpanden. Ontruiming ervan op
kort termijn. Hotel Bosch en andere kraakpanden worden
op kosten van de rijke lui-krakers omgebouwd tot woningen voor de werkende jeugd en achtergestelde groepen.
Dat is pas echte bestrijding van de woningnood!
JEUGDBELEID

e gemeente doet haast niets voor onze jeugd. Wél stroomt
het subsidiegeld naar BA'ANANSI, een vrijplaats waar de
politie ook al niet mag komen om de drugshandel te bestrijden. Nu is er zelfs subsidie voor 'thuis-service'
van verslaafden. In héél Arnhem-Zuid is maar één buurthuis: 'do Hobbit'. Haar hier en in 't KLOOSTER (Westervoort) maakt een politiek eenzijdig samengestelde staf
(knal-rood dus) de dienst uit. De jeugd die hun indoktrinatie niet pikt verenigt zich in zwerfgroepen. Zij
raken onderling slaags en bewerken elkaar op Kronenburg
met honkbalknuppels. Zo worden zij door de gemeente
opgegeven en aan hun lot overgelaten!
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B»tr*ft:0prichtingsvergadering Centrum Partij afdeling Tilburg op 16 mei 1983

Op m andag 16 mei 1983 ora 21.OO uur werd in café 't Maosje in de Moer
een oprichtingsvergadering gehouden van de Centrum Partij afdeling
Tilburg. Aanwezig waren ongeveer 30 personen, waarvan bekend:

Janmaat, Hans

opende de vergadering en hield een zelfde inleiding

als

in Oirschot. Hij gaf een verslag van de omstandigheden rondom het
centraal station in Tilburg. Hij vertelde weg te zijn gegaan toen er
met eieren werd gegooid.

t) Zo nodig andere rubricering aengeven.

VEBVOLGBLAD Nr.

Na

BIJ MMSttfcM. rapport nr.

kwam

aan het woord, hij sprak o.a. over

- Recht en Onrecht in de samaleving
- Het functioneren van de Rechtstaat
- De moeilijkheden die het beroep van cipier zijn met zich meebracht.
Zeker nu men in de toekomst een eigen TV in de cel heeft. De gevangenen
krijg J e straks nog met moeite uit hun cel.
- Het drug probleem.
De enigste methode om goed af te kicken was volgens hem de Singapore of
Shanghay methode.
Bovendien moet men de handelaren strak aanpakken
- Het functioneren van de Centrum Partij.
- De organisatie van een kadercursus onder de noemer Sportdag.
- De M.E. van de Centrum Partij. Hij verstond hieronder de pamfletverspreiders die aktief waren geweest in o.a. Alraere.
- Geval

met leerlinge van de school waar hij doceert.

Hierna kwan

weer aan het woord. Hij sprak een identieke rede

uit als tijden,; de vergadering in Eindhoven. (Oirschot)
Aan het einde van zijn toespraak was men toe gekomen aan de verkiezing
van het afdelingsbestuur voor de afdeling Tilburg.
De uitslag was:
Voorzitter'*
Secretaris:
Penningmeester i;

200 /

1} Zo nodig andere rubricering Mngeven.

f. rapport nr. 1

VERVOLGBLAD Nr.2

Na de pauze kwam Janmaat aan het woord. Hij had op een enkele uitzondering na dezelfde toespraak als in Eindhoven.
Hij sprak ook over de reageerbuisbaby. Hij had vernomen dat de vader een
Chinees was en dat de baby nog geen n:-am had. Volgens hem konden ze hem
het beste Tjap Tjoy noemen.
Bij de discussie rondvraag gaf Janmaat op de vraag wie er nu de grote
organisator was van de rellen tegen de Centrum Partij als antwoord
"Amerika".
Door de aanwezigen werden enkele oplossingen tegen de rellen aangedragen,
maar geen enkele bleek uitvoerbaar te zijn.
Wel werd voorgesteld dat iedere afdeling zijn leden controleert om te
zien wat voor vlees r^ij in de kuip hebben.
Janmaat vertelde dat de Centrum Partij wel voor kernwapens

was.

Hij was voorstander van een Suropese kernmacht echter wel dubbel zo
groot als nu omdat dan ook Amerika bestreken zal moeten morden.
vertelde dat hij de toestand bij het station in Tilburg nog niet
had meegemaakt. Zelfs bij Krasnapolsky in Amsterdam was hèj nog niet zo
heet geweest.
Getracht zal worden om eveneens tot een afdeling 's-Hertogenbosch te
komen.
Einde vergadering 23-15 uur.
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Bijlage(n): 5

betreft: oprichtingsvergadering Centrum Partij afd. Tilburg.
werd alhier bekend dat op maandag
16 mei 1983 een afdelingsoprichtingsvergadering van de Centrumpartij in Tilburg zou
plaats vinden.
Op voornoemde datum te 15.30 uur, werd
bekend dat +120
leden van de CF zioh te 19.30 uur bij het dentraal Station in Tilburg zouden verzamelen
teneinde een confrontatie aan te gaan met de tilburgae "linkse beweging*, welke het ter
ore was gekomen dat de CP zich aldaar zou verzamelen. De te verwachten confrontatie
tussen beide partijen werd later nog eens bevestigd door een telefonische mededeling
van de tilburgse PSP-afd.
"
. ÏÏS-S
welke tevens mededeelde dat de linkse aktievoerders helmen en stokken «•»'-*•»»
het station moesten brengen.
E.e.a. had tot gevolg dat na een beraati binnen het politiekorps
een beleid werd uitgestippeld, welke resulteerde in het op de been brengen van een
overmacht aan politiemensen, teneinde een escalatie tussen beide groeperingen te
voorkomen.
Tussen 18.00 en 19*00 uur verzamelden zich bij het centraal station
te Tilburg +. 400 mensen uit het "linkse kamp", bestaande uit tilburgse aktievoerders
welke haar gelederen versterkt hadden met sympathisanten uit de regio.
Op het perron van het station werd door een politie-ambtenaar contact gemaakt met een
man» welke zioh bekend maakte als zijnde het centrumpartijlid
uit Breda
Hij deelde mede dat het CP-bestuur hem had verzocht voortijdig post in te nemen op
het perron om de opkomst van de "linkse beweging** gade te slaan, doch volgens zijn
verklaring was hij zo geschrokken van de grootse opkomst, dat hij een aantal CP-leden
opgebeld had met de mededeling dat het nutteloos was om naar Tilburg te komen.
Vanaf 19*00 uur verzameldeil zich rond
, districtsvoorzitter
CP west
, welke zioh +_ 100 meter van de aktievoerders opgesteld
had, groepsgewijsAeen aantal personen. Nadat deze personen elkaar handenschuddend
hadden begroet, vertrokken zij telkens met personenauto's met onbekende bestemming.
Deze ontmoetingen c.q. vertrek vond op een zodanige wijze plaats dat het "linkse kamp"
de CP-groepering niet heeft opgemerkt.
Door de afd* ID werden naar schatting 25 personen onderkend, welke contact maakten met
voornoemde
•

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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vervolg oprichtingsvergadering CP af d. Tilburg
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Op woensdag 18 nel 1983 stond een artikel in het nieuwsblad van het Zuiden
waarin melding wordt gemaakt dat op 16 mei 1983 op een gehein gehouden plaats een tilburgse
afdeling van de Centrumpartij is opgericht. Uit +, 120 aanwezigen BOU een vijfkoppig bestuur
gekozen zijn, waarvan ene Er.
voorzitter zou zijn. De lijsttrekker van
de CP, Dhr. Janmaat zou bij deze oprichtingsvergadering aanwezig geweest zijn.
De linkse aktievoerders welke in de veronderstelling leefden dat de CP had
.nagelaten om naar Tilburg te komen, maakten na een korte toespraak van

, welke namens het komitee tegen fascisme
en rasoisme sprak, een demonstratieve tocht naar een bevrijdlngmmonument in het centrum
van Tilburg.
Het geheel had een rustig verloop en tot enige confrontatie is het niet gekomen.

H>

Demonstranten tegen de Centrumpartij op de Schmiwburgring in^Ti}burg.

Gerucht over
bijeenkomst
Centrumpartij
(Van onze stadsredactie)

TILBURG - Naar schatting
meer dan vijfhonderd mensen
kwamen gisteren tussen 19.00 en
19.30 uur voor het NS-station aan
de Spooriaan in Tilburg bijeen om
te protesteren tegen een vermoedelijke bijeenkomst van de Centrumpartij. Van deze uiterst
rechtse partij was geen spoor te
bekennen. Wel gooide de bestuurder van een auto met een Duits
kenteken een stapel pamfletten
pro Centrumpartij voor het station
op straat.
Omdat niemand kon achterhalen
of er inderdaad sprake was van
een oprichtingsvergadering voor
een Tilburgse afdeling, werd opgeroepen tot een demonstratieve
tocht naar het monument van de
Prinses Irene Brigade aan de
Schouwburgring. De herdenkingskransen en bloemen voor de

^slachtoffers van de tweede wereldoorlog waren nog aanwezig.
De politie had zeventig agenten
in burger en uniform en enige
honden ingezet Ook waren drie
ME-peletons in paraatheid gebracht Volgens een woordvoerder
van de politie heeft niemand om
bescherming gevraagd. Hij zei dat
de politie gisteren ter ore was gekomen dat een rechtse groepering
in de omgeving van het station
bijeen zou komen en dat anderen
zouden komen protesteren. De demonstranten toonden zich verontwaardigd over het politieoptreden.
Vooral het grote aantal politiemensen dat op de been was, stond
ze tegen. „Wij hebben zo veel
mensen ingezet om te voorkomen
dat de groeperingen slaags zouden
raken met elkaar", aldus de
woordvoerder.
(Vervolg op pagina 2)

Station ruim
uur bewaakt

(Vervolg pagina l)

Volgens een van de demonstranten kwam het bericht van een bijeenkomst van de- Centrumpartij
van het landelijk bestuur van de
PSP. Een speciale alarmlijn zorgde ervoor dat in korte tijd zo'n
hoeveelheid mensen spontaan
uiting kwam geven van zijn afkeer van de partij.
Het station is ruim een uur bewaakt Treinreizigers konden
slechts door een deur in en uit het
station. Sommige mensen werden
ondervraagd en van een man is
een mokerhamer in bewaring genomen. De politie wist gisteravond
.niet tot welke groepering de man
zich rekende. Zowel demonstranten als politiemensen hielden gisteren ook station Tilburg-West in
de gaten. De samengeschoolde
mensen, die fel gekant zijn tegen
de Centrumpartij en haar praktijken, stuurden ook personen naar
cafés, waar een rechtse groepering
mogelijk voor een vergadering terecht zou kunnen. Onder de aanwezigen bevonden zich gemeenteraadsleden van verschillende partijen.
Iemand van het Anti-fascisme
Komité Tilburg memoreerde aan
de bomaanslag op de PSP-winkel,
vorige week donderdag. Hij bedankte de politieke partijen voor
hun gezamenlijke verklaring,
waarin zij de aanslag krachtig
veroordelen. „Gen massale opkomst als deze bewijst dat velen
vinden dat een partij als die van
Janmaat niet ongestoord moet
kunnen vergaderen."
.Leden van de partij maken
misbruik van de burgers. Zij spelen in op de angst en onzekerheid,
die bij velen leeft," zei een woordvoerster. „Er is veel verzet tegen
fascistische tendenzen nodig om te
komen tot een rechtvaardiger samenleving." Voordat de stoet werd

Vanaf het Jtotion vertrokken
enkele honderden mensen in
een demonstratieve tocht naar
het versetsmonument aan de
Schouwburgring.
ontbonden, speelde de Fanfare van
de Eeuwigdurende Bijstand een
lied, geschreven door iemand in
een concentratiekamp.

1 6777U J

Kamerlid Janmaat kwam per auto

Toch Tilburgse
afdeling van
Centrumpartij
(Van onze «taduwlacUe)

TILBURG - De Centrumpartij
blijkt maandagavond op een geheim gehouden plaats toch een oprichtingsvergadering voor een Tilburgse afdeling te nebben gehouden. Volgens de heer Van Kayen
uit Dongen werd uit de ongeveer
120 aanwezigen een vijfkoppig bestuur gekozen, waarvan hij zelf de
voorzitter is.
Terwijl zo*n 600 mensen maandagavond tussen 18.00 en 19.30 uur
bijeen kwamen voor het NS-station aan de Spoorlaan om te protesteren tegen een vermoedelijke
bijeenkomst van de Centrumpartij
in Tilburg, arriveerde Janmaat
per auto. Zijn secretaresse had
eerder op de dag ontkend dat het
Tweede-Kamerlid naar Tilburg
zou komen. Volgens Van Kayen

hebben ztfn twintig tot dertig leden van de Centrumpartij
's avonds tussen de demonstranten
gestaan en hebben zij op het station gesproken met onder meer de
recherche.
De politie zei gisteren, dat zij in
de omgeving van het station contact heeft gehad met vertegenwoordigers van 'de verschillend»
groeperingen'.
Tweede-Kamerlid Janmaat bevestigde gistermiddag In een telefonische reactie, dat hij maandag
aanwezig was bij de oprichtingsvergadering. De voltallige namen
van de bestuursleden konden we
volgens Janmaat bij het fractiesecretariaat in Den Haag opvragen.
Een woordvoerder daar zei echter
niet over de brug te willen komen
met de namen, „om intimidatie te
voorkomen".
Het is de bedoeling, dat het bestuur wordt aangevuld met een
zesde persoon, speciaal voor
jeugdzaken. De bestuursleden van
de afdeling Tilburg van de Centrumpartij hebben morgen een
soort van beëdigingsgesprek met
de partijtop. Daarna maakt de Tilburgse afdeling, volgens Van
Kayen, de namen van de gekozen
bestuursleden wel bekend Hij
wilde niet zeggen waar het gesprek gevoerd wordt
De Centrumpartij heeft de politie niet tevoren ingelicht over de
te houden vergadering, omdat het
bericht in „dat apparaat ook kan
uitlekken", zegt Van Kayen. .We
hebben ook pas maandagavond tegen onze leden gezegd naar welk
café we zouden gaan. Wel wisten
zij van een oprichtingsvergadering, omdat wij iedereen hebben
aangeschreven." Van Kayen wilde
niet zeggen waar de oprichtingsvergadering is gehouden, volgens
zijn zeggen om de cafè-eigenaar te
beschermen.
De Tilburgse afdeling wil bij de
gemeenteraadsverkiezingen
in
1086 meedingen naar een of meer
van de 39 zetels.
De PSP heeft gisteravond ontkend dat het bericht over de bijeenkomst van de Centrumpartij
afkomstig was van het landelijk
bestuur van de PSP. Een woordvoerster van het Anti-fasdsme
Komité bevestigde dit nog eens.
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„Maar het kapitaal en de staat
zijn daar verantwoordelijk voor.
De SP erkent dat ook, maar

Zondebok

• fn*tt*t**ttw*m^f

neen, het is onvoorstelbaar", vat
Janssen zijn kritiek samen. Toch
gaat hij niet zover de partij dut
te bestempelen als racistisch of
rasdstiscn.
.Ik zou de oplossingen die de
SP aandraagt eerder anü-söcialistisch willen noemen. Want wat
is een van de kenmerken van socialisme: de internationale solidariteit en die wordt door de SP
in de brochure losgelaten. Kijk,
met de analyse in 'de SP-nota
zijn we het in grote lijnen eens,
De werkgevers hebben indertijd
met steun van Economische Zaken de buitenlandse werknemers
hiernaar toe gehaald, ze een arbeidscontract gegeven maar verder geen enkele voorziening getroffen, dat. is een historische
fout geweest en daardoor zitten
we nu in de problemen."
'•

maakt met haar oplossingen de
- buitenlanden toch weer tot zon- •
debok, ze staan haaks op hun.
eigen analyse. Hoe koon dat, *
vraag je J* dan af. De denk dat re
zich in de oplossingen teveel laten leiden door de émotte* eö oö- r
merkingen uff hun eigen' achter^'
ban". De SP heeft haar kiezers
vooral in de arbeiderswijken,
waar: ook de-Centrumpartij van
Janmaat zijn aanhang heeft' "-?
Ttey Kox: .Maar dat wil helemaal niet zeggen dat al die mensen fascisten zijn, Integendeel, ze
stemmen er uit protest op, omdat
de andere partijen zoals de PvdA
hen in de steek laat Janmaat en
zijn obscure clubje is niet het
werkelijke probleem, daar moet
je ook niet over schrijven. Je
moet die partij de wind uit de
zeilen nemen en dan verdwijnt
ze vanzelf wel"
Walter Jansen Is het met de
kritiek op de politiek gedeeltelijk
eens. .Er wordt door politici wel
eens gesproken van een verrijking van onze cultuur en derge-

t Omstttdennota „Gastarbeiden^KapitaaTovergastarbeü

t VAN HOT J

extremen? „Wat de SP doet met
haar brochure Gastarbeid en
pifeal is spelen met vuur% zegt.;/
Hfl wWvenrotgoè op* het kp *
mr Walter Janssen van hef Nebrulk van de term .oprotpremie*.
derlands Centrum Buitenlanders
„75.000 gulden te toch geen oprot»
(NCB)."- ?premie, het is serieus bedoeld om
In de brochure komt de SP tot
& buitenlanders Instaat téstejde slotsom dat er twee mogelijkheden zijn om het probleem van
de buitenlanders op te lossen.. Of
ze passen zich zodanig aan dat ze
Kï3tf&S
te CentJtttfirBuina twee Jaar het Nederlandertenl anders (NCB) in Utrecht
schap kunnen verkrijgen, of ze
heeft nauwelijks een goed woord'
gaan met steun van de Nederover voor de brochure. Maar in
landse staat terug naar hun Vade brochure wordt door de SP
derland De SP denkt bij dat
naar organisaties als de NCB dan
laatste aan onder meer een geldook flink uitgehaald, ... .de talbedrag van 75.000 gulden. „Een
oprotpremle'V vinden CPN. PSP loze stichtingen die voor het welzijn van gastarbeiders eeygen te
en anti-racismecomltë's en zegwerken..."
gen vervolgens - zoals in NijmeMr Walter Janssen, tot voor
gen, Groningen en mogelijk Tilkort advocaat bij het TUburgs
burg — de samenwerking op.
Ttny Kox, TUburgs raadslid advocatenkollektief en thans Juridisch medewerker van de NCB,
voor de SP en vooraanstaand lid
van . die partij, reageert boos. windt er geen doekjes om. „Er
„Pure vuilspuiterij, een hetze. staan opmerkingen; &i, dié* broDie mensen hebben de brochure chure die je «v Jri è&lïmflet
met kwade bedoelingen gelezen, van de Centrumpartij kunt zetten, ze zijn onzindelijk en geze willen ons onderuit halen**.
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Wat de <
veroorzaakt is
aanpassing die
De buitenlandse
ten liefst eèft
derlandse arbeider
komen, dat het
twee groepen

Opwinding

lijke, dat is
onain. Als je als
zin niet vijf buit
ben" op een
woont, dan
Dan heb je het
schappelijke ven
oud-burgemeesteri
wel eens gezegd
maatschappelijke <
•\r de opl
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van de plurifor
maatschappij
en de buit
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maakt met haar oplossingen de lijke, dat is nat
buitenlanden toch weer tot soa- • onzin. Als Je als
debok, ze staan haakt op hun. tin met .vijf
eigen analyse. Hoe komt dat,-' faen^qp een
vraagje je dan at Ik denk dat» woout, dan
zich in de oplossingen teveel la- Dan heb je het
ten leiden door de «motte* eg <*py schappelijke
merklngen uK hun eigen' achferi' oud-burgemeester'
ban". De SP heeft haar kiezen wel eens gezegd
vooral in de arbeiderswijken, maatschappelijke <
waar. ook de Centrumpartij van . „Maat de oplc
Janmaat zijn aanhang heeft .'vf ». die van de SP i
Tiny Kox: „Maar dat wil hele- van de plurifor
maal niet zeggen dat al die men- maatschappij
sen fascisten zijn, integendeel, ze en de buitenland
stemmen er uit protest op, omdat identiteit moeten
de andere partijen zoals de PvdA de SP mee
hen in de steek laat Janmaat en sundes Volk
zijn obscure clubje is niet het
werkelijke probleem, daar moet
je ook niet over schrijven. Je Opwinding
Wat de
moet die partij de wind uit de
zeilen nemen en dan verdwijnt veroorzaakt is
aanpassing die de s
ze vanzelf wel"
Walter Jansen is het met de De buitenlandse
kritiek op de politiek gedeeltelijk ten liefst één wor
eens. „Er wordt door politici wel derlandse arbeider
eens gesproken van.een verrij- komen, dat het
king van onze cultuur en derge- twee groepen

rbeid e^KapUaal" over gast

ineen, het is onvoorstelbaar", vat
Janssen zijn kritiek samen. Toch
gaat hij niet zover de partij du*
te bestempelen als racistisch of
fascistisch*. " ' •
'
•"'
„Ik zou de oplossingen die de
SP aandraagt eerder antt-sodalistisch willen noemen. Want wat
is een van de kenmerken van socialisme: de Internationale solidariteit en die wordt door de SP
in de brochure losgelaten. Kijk,
met de analyse in 'de SP-nota
zijn we het in grote lijnen eens.
De werkgevers hebben indertijd
met steun van Economische Zaken de buitenlandse werknemers
hiernaar toe gehaald, ze een arbeidscontract gegeven maar verder geen enkele voorziening getroffen, dat Is een historische
fout geweest en daardoor zitten
we nu in de problemen."

Zondebok
„Maar het kapitaal en de staat
zijn daar.verantwoordelijk voor.
De SP erkent dat ook, maar

speelt Maar hoe ver gaat die
aanpassing, wat Is de modale Ne?
derlander?
„Dat Is meestal het eerste wat
ze je vragen", zegt Kox. „Of je
een Inwoner van Staphorst bedoelt of een punker, maar daar
gaat het ons niet om. Dat Is aan
de mensen zelf om dat uit te maken". HU vindt het, gezien de
problematiek, geoorloofd dat de
buitenlanders worden gedwongen te Mezen. „Dat i* voor hun
eigen bestwil en die van de arbeiderklasse. En de arbeiderstrijd heeft aangetoond dat wie
niet kiert, voor de heersende
macht kiest".
tegen de brochure van de
wordt aangevoerd is ook dat
• de buitenlander er door de genoemde voorbeelden als achterlijk en dom wordt afgeschilderd
en alle andere politici en hulpverlenen op een hoop worden
gegooid als mensen die alleen op
hun eigen voordeel uit zijn. Km
daarover: „Die brochure is geschreven voor de gewone mensen; aan hen willen wij de problemen ------geen wc

,

veel politieke partijen nóg een
taboe, en het is inderdaad nodig
dat er oplossingen komen, Want
als we het lateh rotten komen de
problemen op een dag tot een èx' 1 -
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Betreft: CENTRUM PARTIJ.

SSCRETARISSENOVSRLSO D.D. 19 MEI 1983

Op donderdag 19 mei 1983 werd in het BinnenhofHe Den Haag het
"Secretarissencverleg" gehouden.De aanvang hiervan was 20.30 uur.
Onder de aanwezigen werden herkend:

|JANMAAT,Johannes.CrH103-11-1934]

Op deze vergadering werden de navolgende zaken "besproken.
I.Het Dagelijks Bestuur blijft belast met het leidinggeven aan
de Jongerenbeweging van de CENTRUMPARTIJ.Men is voornemens de
Jongerenbeweging opnieuw te gaan organiseren «De jongerenbeweging
krijgt dan de naamïDe Jonge Geuzen11. In tegenstelling tot de gewoonte zul]en jonge actieve leden indien zij ook lid zijn van het
N.V.U niet geroyeerd worden.De "clubvlag" zal de zogeheten Nederlandse Oorlogsvlag met gekruiste vuisten worden.

200

1} Zo nodig inden rubricering aangeven.
VERVOLGBLAD Nr.

1.

Bij operatla-/lrrf- rapport nr.

5•

2. Per kring moet een lijst worden opgesteld waarop de namen moeten
voorkomen van leden die binnen twee uur overal ten lande inzetbaar kunnen zijn. Dit om bij "ongeregeldheden" een knokploeg op
de been te krijgen.
3. De aanwezigen werd-m medegedeeld dat in de gemeenten Maastricht,
Den Bosch, Tilburg en Groningen een afdelingsbestuur was gevormd.
4. Door
'is een nieuwe affiche voor de
CENTRUMPARTIJ gemaakt. Op deze affiche is Nederland in tweeën
gescheurd met het bekende verkeersbord (niet rechts niet links)
in het midden.
5Tijdens het DOE WAT festival in Hengelo zal een vliegtuig in de
lucht worden gebracht voorzien van het spandoek : CENTRUM?ARTI J
ANARCHIE. T3V3NS zullen er folders verspreid worden.
£4
is eindredacteur van het CENTRUMNIEÜWS geworden. Het CMTRUMNI3UWS zal in de toekomst met uitzondering van de zomermaanden maandelijks verschijnen.
De MIDDENWEG zal 4 £ 6 keer per jaar verschijnen.
is in Duitsland met de "G-rünen" in onder"handeling.
zal trachten een lijstverbinding
met de "Grtinen" aan te gaan.Dit voor de Europese verkiezingen.
8.Binnenkort moet er een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter
worden gekozen.Een serieuze kandidaat/ voor het voorzitterschap
is

200 ACH
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Betreft:

CENTRUM

. /O V

PARTIJ.

POLD3RM IN H^NSELO OP 22 MEI 1983.
Op zondag 22 mei 1983 tussen 20.30 uur en 24.00 uur is in Hengelo
door de onderstaande personen een 5000 folders verspreid.

Naar verluidt heeft
<
op het folderen had in elkaar geslagen.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlstr:
Afschr.:

Betreft:

LEDENVERGADERING TE ROTTERDAM

Op 24 mei 1983 te 19.30 uur ving in caféttde Oude Raadsheer" (Noordsingel 121-123)te Rotterdam een ledenvergadering van de afdeling
Rotterdam van de CENTRUMPARTIJ aan.
Onder de aanwezigen werden herkend:
JANMAAT,Johannes.C.H,O3-11-1934

Tijdens deze avond werden door JANMAAT, Johannes, C. H. 03-1 1-1934
toespraken gehouden. Op deze vergadering werden de navolgende
zaken medegedeeld.
1. Binnenkort zal men starten met ha t verzorgen van kaderopleidingei
Deze kaderopleidingen zullen plaats gaan vinden in het Binnenhof
te Den Haag, en zullen verzorgd worden door
2. Binnenkort zal er gefolderd gaan worden in Rotterdam.Voor divers«
wijken zijn speciale folders gemaakt. De ze folders spelen in op de
pro bl emen^ di e__zi Gh_in.,xli*-wi-;jken

200 A 03

1} Zo nodig ander» rubricering aangeven.
VERVOLGBLAD Nr. 1 •

BIJ opsratle-/lrrf- rapport nr.

7.

3.Gezien het grote aantal leden in Rotterdam zal binnenkort een
telefoonnummer worden geopend waardoor deze leden informatie
kan worden verschaft omtrent activiteiten van de CENTRUMPARTIJ
in Rotterdam. Dit telefoonnummer komt in de eerstvolgende MZDDENïïlSGr
te staan.
Op deze avond waren diverse leden van Rotterdamse Buürtcomite's
aanwezig. In de toekomst zullen nog een drietal vergadjeringen
gaan plaats vinden teneinde alle leden te bereiken. ,

200 A 04

Zo nodig ander» rubricering Mngcven.

Dletr.:

Afnchr.;

BO=

Betreft: Ledenvergadering van dev Centrumpartij, kring Rotterdam.
Op 24 mei 198J is in café De Raadsheer aan de Noordsingel
te Rotterdam een ledenvergadering gehouden van de Centrumpartij,
kring Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur.
\' v" ,
Aanwezig zijn ongeveer 4O personen, onder wie:

-JANMAAT, Johannee Q.H. (3-11-193J0;

Achtereenvolgens zijn de aanwezigen toegesproken door
JA11MA.AT,
en
, waarbij uiteraard op het beleid en
de positie van de Centrumpartij in "politiek Nederland" is
ingegaan. In het bijzonder worden door
de problemen op
zijn school belicht.
Doel van de vergadering is geweest de onderlinge band
tussen de leden te versterken en de nieuwe leden kennis te laten
maken met enkele partij-coryfeeën. Wat dat betreft is de bijeenkomst geslaagd. Op korte termijn zullen andere leden voor een
soortgelijke bijeenkomst worden uitgenodigd.
Ter dekking van de kosten van zaalhuur is een collecte
gehouden, welke een positief resultaat heeft opgeleverd.

200 /

Centr
AFDELING AMSTERDAM
/Postbus 79
1000 AB Amsterdam
tel. 020-85 05 84

W

1684281

partij

Aan de Leden van de Kring Amsterdam
Aan het Bestuur
Aan de Genodigden

Amsterdam, 22 februari

1983

Dames en Heren,
Hot Kringbestuur nodigt U uit de vergadering van de Kring Amsterdam te komen
bezoeken op dinsdag 8 maart 1983.
Het verzamelpunt is Haarlemmermeerstation om 19.30 uur (half acht 's avonds).
A G E N D A
20.OO

I

1.
2.

Opening door de Kringvoorzitter Alfred Vierling
Mededelingen

HUISHOUDELIJK DEEL
3.
>

21.15

4.

Verkiezing bestuursvacature Jeugdzaken
(kandidaat: Job Harrison; eventuele tegenkandidaten staande
de vergadering)
Bespreking kringakties

5.

PAUZE

II INHOUDELIJK DEEL
21.30

6.
7.

8.
9.
22.30 10.

Landelijke politieke problemen
Drs Hans Janmaat (fractievoorzitter Centrumpartij)
Amsterdamse politieke problemen
Drs Alfred Vierling (voorzitter afd. Amsterdam)
Discussie
Rondvraag
.
Sluiting

Wij wensen U een prettige vergadering toe en rekenen op Uw komst.

erdam.

r
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f) Zo nodig andere rubricering ungewn.
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Betreft:

CENTBÜM _PABTIJ.

LEDENVERGADERING TE LEEUWARDEN

Pp vrijdagavond 27 mei 1983 werd in het café-hotel "Onder de Luifel"
te Leeuwarden een ledenvergadering van de afdeling Leeuwarden van
de CENTRUMPARTIJ gehouden.

Onder de aanwezigen werden herkend:
(TANMAAT, Johannea. C. H. 03-11 -19 34'

In totaal waren ongeveer 50 personen aanwezig op déze vergadering.
Onder deze aanwezigen bevond zich een groep jongeren uit Drachten,
die naar verluidt vorig jaar zijn aangehouden omdat zij in de
bossen bij Drachten een militaire oefening hadden gehouden.De leden
van deze groep verklaarden lid te zijn van de Amerikaanse beweging:
NSDAP.AO(Box 64H,Lincoln.NE 68506).Zij hadden stickers bij zich
waarop een hakenkruis stond afgebeeld en de tekstiWIR SIND WIEDER DA
atond vermeld.
.
a» A os
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De vergadering waa omstreeks 23.00 uur afgelopen.

Over deze vergadering zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

200 A 04
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t) Zo nodig mtor* nibrtcvring

Betreft:

ACTIVITEITEN VAN DE CENTRUMPARTIJ IN HENGELO

De CENTRUMPARTIJ heeft in Hengelo,in de week dat aldaar het "Doe
Wat Festival" werd gehouden,diverse activiteiten ontplooid cq willen
ontplooien.Deze activiteiten waren er op gericht de gemoederen in
Hengelo te verhitten.
Middels publicaties in diverse kranten kondigde men voer woensdag
25 mei 1983 de komst van een groot aantal leden van de CENTRUMPARTIJ
in Hengelo aan.Zoals vermeld had dit alleen tot doel de gemoederen
te verhitten daar binnen de partij geenzins het voornemen bestond v
om op genoemde datum met een groot aantal leden naar- Hengelo te gaan
Wel was men voornemens om op woensdag 25 mei 1983 en op vrijdag
27 mei 1983 een vliegtuig voorzien van een spandoek in de lucht te
brengen.De tekst van het spandoek zou moeten luiden:"Centrumpartij
tegen Anarchie".

Naar verluidt was^'JANMAAT.JohannesiC.H,03-;11-1934
tegen de
strekking van de tekst van het spandoek.
JANMAAT,Johannes.C.H,03-11-1934
was er wel een voorstander om
op vrijdag 27 mei 1983 met e.m ^root aantal leden van de CENTRUMPARTIJ naar Hengelo te gaan.Middels publicaties in kranten lichtte
men de "tegenstanders"(deelnemers aan het Doe Wat Festival)omtrent
zijn komst in.Een vijftigtal leden werden verzocht JANMAAT,Johannes,
C.H,03-11-1934
op zijnreis naar Hengelo te vergezellen.
Het verzamelpunt voor deze "knokploeg" was het station in Almelo.
Het tijdstip van verzamelen was vrijdag 27 mei 1983 te 16.00 uur.

200 A 03

1} Zo nodig *ndan> rubricering Mngeven.

VERVOLGBLAO Nr.

1.

BIJ operatle-/lnf. rapport nr.

2.

Op genoemde tijd en plaats bleek dat er slechts vijftien personen aanwezig waren.Onder deze aanwezigen werden herkend:
'JANMAAT, Johannes. C. H. 03-11 -19 34'

.f

Door het geringe aantal aanwezigen werd van het voornemen
H
afgezien om per trein naar "engelo
te reizen.Dit omdat men
vernomen had dat op het station Hengelo hun komst werd afgewacht. In kleine groepjes vertrok men per auto naar Hengelo
alwaar docr een aantal van de hiervoor genoemde personen en
een aantal meegereisde onbekenden werd gefolderd.

200 A 04
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Betreft:

CENTRUM PABTIJ.

HOOPDBESTÏÏORSVBH&ADBRING D. D. 30 MEI 1983

i

Op 30 mei 1983,omstreeks 20.00 uur,ving in Den Haag een vergadering
van de CENTRUMPARTIJ aan.Deze vergadering was toegankelijk voor
de leden van het DB(Dageli;jks Bestuur) het HB (Hoofdbes tuur) en van
het PPK(Platform Politieke Koere).Deae vergadering wordt binnen
de CENTRUMPARTIJ Hoofdbestuursvergadering genoemd.
Onder de aanwezigen werden herkend:

BROOKMANt Prits.H.

GISSEN,Harten.T,
JANMAAT.Johannes.C.H,

KONST,Nicolaas.T,

200 A ce

1) Zo nodig

VERVOU3BLAD Nr.
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n*rle»fliig

rapport nr.

SEGERS.Banny.H.M.

VIERLIWG.Alfredl

VRE2SWIJK.W.T.E,

1IJER,Hendrik.W,de.

Op deze vergadering werden de navolgende zaken besproken.
I.Het partijsecretariaat zal waarschijnlijk een ander onderkomen
moeten krijgen.Dit omdat het perceel naast het partijsecretariaat recentelijk is gekraakt.Men verwacht daardoor een hoop
moeilijkheden.
2.De verkiezingen voor een nieuw Dagelijks Bestuur alsmede de
verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en een nieuwe vice-voorzitter zijn uitgeateld tot september.-^eze verkiezingen zouden in
eerste instantie in juni worden gehouden.
3.Door het Hoofdbestuur ia het jaarverslag goedgekeurd.Dit had
eigenlijk in een openbare ledenvergadering moeten plaatsvinden.
Wegens tijdgebrek heeft men daartoe geen kans gezien.
4.Naar aanleiding van de laatste t.v.uitzending van de CENTRUMPARTIJ is het Hoofdbestuur van mening dat wat meer aandacht
moet worden besteed aande andere progammapunten.De buitenlanders
moeten echter wel de meeste aandacht krijgen(imaiigratiestop »
remigratiebevordering etc)

1) Zo nodtg tnton rahcfcurtm »«ng«wn.

VERVOLQBLAD Mr. 2

S.Partijlidmaatschapskaarten zullen nadat zij zijn goedgekeurd
door het Dagelijks Bestuur zo snel mogelijk «orden verzonden.
6. Op vrijdag 3 juni 1983 aal de oprichting van de "Jonge Geuzen"
plaatsvinden.Hiervoor zijn twintig geschoolde jongeren uitgenodigd.
7.Het ledenbestand is verviervoudigd.Van üe mensen aie in nei; ver- "
leden een inf o-pakket hebben Aangevraagd, heef t maar ongeveer 30 %
de daaraan verbonden kosten betaald. Bit moet in de toekomst veranderen.
8.De aanvragen voor subsidie's voor de Stichting Wetenschappelijk
Bureau Centrumpartij,Prof .G.van der Leeuw en voor de Stichting
Politieke Vorming en Scholing CENTRUMPARTIJ.B.P.Sehumacher,zijn
inmiddels aangevraagd.Hen verwacht tegen de zomer hieromtrent uitslag te krijgen.
9.Door het vele drukwerk heeft men grote onkosten moeten maken.
10.Alle activiteiten welke in Almere zullen moeten plaatsvinden
ter verkrijging van publiciteit voor de CMTBUMPARTU zullen worden
gecoördineerd èoor de afdeling Utrecht. De kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Almere van de CENTRUMPARTIJ zijn
vastgesteld.Het aijn
en Vreeswijk.W.T.B,1004-1950
' .Het is nog niet bekend wie van de twee als nummer 1
op de lijst komt te staan.
11. Door één der aanwezigen werd voorgesteld om een groot aantal ledi
van de C^TRUMPARTIJ op papier te laten verhuizen naar Almere. Dit
om de verkiezingen aldaar te beinvloeden.Uitgezocht zal moeten worden of dit wel mogelijk ia.Men staat hier in ieder geval positief
tegenover.
12.Tegen het einde van de vergadering werd het voorstel gedaan
om een vrouwenbeweging op te richten. Dit voorstel werd gedaan door
.Door tijdgebrek is de bespreking van het voorstel verschoven naar de volgende Hoofdbestuursvergadering.Inmiddels
was ai gebleken dat BRO<"KMAN,Frits.Ht 16-12-1947
en
tegen dit voorstel zullen zijn.

SOOAW
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Binnenkort zullen de aanwezigen een copie van de brief ontvangen,
welke door JANMAAT.Johannes.C.H,03-11-1934
en VIEHLING?,Alfre<i
aan Bouterse is verzonden. Dit omdat de aanwezigen geen genoegen namen met een uitreksel van deze trief welke hen op de
vergadering ter hand werd gesteld.
Te 23.15 uur werd de vergadering geschorst en verschoven naar
20 juni 1983.
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Hierbij geven wij ervan blijk de kritiek vanwege de Nederlandse Regering
aan het adres van Uw bewind uiterst hypocriet te achten.
Voorzover dezelve behelst het niet in acht-nemen van de mensenrechten,
wijzen wij U erop, dat niet alleen de Centrumpartij het grondwettelijk
recht op vergadering en op vrije meningsuiting wordt onthouden,
•aar tevens, dat de Nederlandse Regering en de beide Kamers der StatenGeneraal de naturalisatie tot Nederlander realiseren van mensen, die U
terecht uitwijst i.v.m. hun criminele antecedenten.
Voorbeeld. dHr. Camera, (uitwerking).
Tevens zij erop gewezen, dat de Surinaamse welzijnelite alhier in staat
wordt gesteld de rassenpolitiek welke zij tot Uw komst in Suriname konden
tenuitvoerleggen, dezelve te continueren.
Het officiële minderhedenbeleid alhier stoelt op een verzuiling op etnische
grondslag, (uitleg).
-wULsch-*
Janmaat
Vierling

