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

Betreft: Vergadering Centrum Partij.
Op vrijdag 27 mei 1983 te 20.00 uur werd in een zaal van het
restaurant "Onder de Luifel" gevestigd aan de Stationsweg no: 6 te Leeuwarden een vergadering van de Centrum Partij gehouden welke werd bezocht
door 29 personen.
Onder
de bezoekers waren aanwezig:
' J.G.H. JANMAAT, geboren 3 november 1934,

betrad de vergaderzaal, terwijl hij in het bezit was van
een kaart van de provincie Friesland, waarop de gebieden Dokkum, Beetstei
zwaag en Leeuwarden waren omcirkeld en een doos propagandamateriaal. De
vergadering had een rustig verloop en was te omstreeks 23.^5 uur teneinde
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Betreft:vergadering Kringraad Kiesdistrict 's-Hertogenbosch van Centrum Partij.
Op dinsdag 29 mei 198^ om 20.30 uur werd in hotel De Beurs in Boekei
een vergadering gehouden van de kringraad van kiesdistrict 's-Hertogenbosch van de Centrum Partij.
Aanwezig waren:

1. Opening door de voorzitter
; Deze deelt mede dat uit Den
Bosch niemand aanwezig kon zijn a.g.v. een misverstand. Genomen besluiten
op deze vergadering zijn rechtsgeldig mits deze aan de afdeling Den Bosch
medegedeeld worden.
._
heeft met opzet gezorgd dat 's-Hertogenbosch niet aanwezig was,
omdat hij vanuit Den Bosch niemand in het hoofdbestuur wil hebben.
wil in het nieuwe DB openheid over beslissingen en deze voorleggen
aan de diverse krin^raden. In een later stadium wil hij het image van de
CP veranderen. De CP wil gaan procederen tegen de Anne Frank stichting
met als uiteindelijk doel het verbieden van de stichting. Daarna wil
men de diverse ARAF komiteé's aanpakken. Over Boekei zei
dat de
ongeregeldheden tijdens het congres waren uitgelokt door de Anne Frank
stichting. Op een bepaald moment ging de telefoon in het restaurant aldus
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omdat niemand in de buurt was heb ik hen opgenomen. Aan de andere zijde
meldde zich
van de Anne Frank stichting, die vroeg naar de
beheenJe»Hierop heb ik geantwoord dat zij daarmee sprak. Hierna zei zij dat de
zaak moest worden leeggemaakt omdat anders aktievoerders zouden komen helpen
met de ontruiming. Verder b.ad
het over ïen oud politieman uit Halsteren
die in Breda en 's-Hertogenbosch aangifte had gedaan tegen
het antirascisme komitee Bergen op Zoom.
2. Notulen Kringbestuurvergadering 25-^-198^; Met de opmerking dat agendapunt 2
alleen betrekking heeft op het Kiesdistrict Den Bosch zijn de notulen door de
vergadering goedgekeurd en door de voorzitter geparafeerd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen; - De afdeling Tilburg zal op 18 juni een
afdelin-j;svergadering houden
deelt mede dat hij per 1
juli zijn functie als secretaris van de
afdeling Eindhoven vanwege tijdgebrek
zal neerleggen. Zijn plaats zal worden ingenomen door
De Centrum Partij heeft een juridisch komitee opgericht dat de verschillende
insinueringen aan het adres van de CP gaat onderzoeken. Indien mogelijk zal het
komitee de rechter inschakelen.
k. Evaluatie congres; Algemeen, goede opkomst, belangrijkste kwestie (benoeming
nieuw DB) goed uit de verf gekomen,
benoemd als partijsecretaris,
als penningmeester, goede speech van H.Janmaat, op Het laatste moment
voorbereid. Na 15-30 ontstonden er helaas ongeregeldheden veroorzaakt door lieden die het niet zo nauw nemen met de democratische spelregels. Waarschijnlijk
zijn deze lieden aangehitst door de Anne Frank Stichting. Ondanks dat de zaal
omsingeld werd, traangas naar bin-.en werd gegooid werd niet teruggeslagen door
CP leden waarmee weer bewezen is dat er binnen de partij een goede discipline
heerst. Met deze door links georganiseerde acties zijn grenzen overschreden;
voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn er vuurwapens gebruikt tegen
politici. Pers zou oorspronkelijk niet aanwezig zijn. Janmaat heeft op het
laatste moment de NOS alsnog toestemming gegeven om opnames te maken van het
congres. Details over deze kwestie zijn in het DB besproken.
5. Evaluatie verkiezingen Rotterdam; Ondanks te weinig inzet van de afd. R'dam
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tegenwerking van de PVDA, oproepen om bij stembureaus te posten zijn er 10
zetels behaald waarmee de CP 3e partij in H'dam zou zijn. De conclusie is dan
ook dat de CP nog steeds in de lift zit»
6. Aanwijzing van twee vertegenwoordigers in het HB; De vergadering heeft besloten ter vervanging van de heren
en
als vertegenwoordigers in het
HB Tan te wijzenf

., statutair lid HB i.v.m. secretarisfunctie,

als tweede persoon.
7 Veiligheid en organisatie; Uit het congres is gebleken dat de politie iedereen
beschermt behalve GP-leden. Om haar eigen leden te beschermen aal door
• en

een veiligheidsdienst samengesteld worden uit daartoe opge-

leide leden. Deze veiligheidsdienst wordt belast met de bescherming van gebouwen
waar vergaderd wordt. Primair doel is de schade te beperken. De besturen van de
diverse afdelingen zullen iemand moeten benoemen die belast wordt met veiligheidsaangelegenheden. Een tweede taak zal zijn om foto's te maken van demonstranten. Het achterhalen van kentekens. Eventuele interessante gegevens zullen
worden gepubliceerd in Centrum Nieuws.
8. Cursus spreekvaardigheid; Materiaal hiervoor is op de vergadering uitgereikt.
De cursus is bedoeld OTI de deelnemers (25) in staat te stellen vragen die betrekking hebben op de CP te beantwoorden. Er zullen diverse bijeenkomsten
gehouden worden met verschillende inleiders. Inbreng van de deelnemers wordt
verwacht. Inleiders zullen zijn:
, Janmaat,

en
~*
9. Folderacties Europese verkiezingen; De diverse afdelingen zullen elkaar
steunen bij de komende folderacties. Aan de diverse afdelingen zullen folders
ter beschikking worden gesteld.
10. Rondvraag; Ieder lid kan een radiouitzending verzorgen. De tekst hiervoor
moet tevoren aan de mediacommissie worden toegezonden. Plaatselijke folders
worden na de Europese verkiezingen gedrukt.
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De cursus die gegeven wordt bestaat uit een aantal delen. Er is op
de eerste plaats het theoretische gedeelte, dat bestaat uit docu mentatie, artikelen en literatuur.
Iedereen die aan de cursus deelneemt, krijgt van ons het verbale materiaal thuis, waar verwacht wordt, dat dit materiaal gelezen en bestudeerd wordt. Wij gaan dit materiaal op een aantal avonden in een
sneltreintempo doornemen. Thuis heeft iedereen bij het bestuderen
voor zichzelf aantekeningen gemaakt over zaken waar hij een nadere
verklaring over wenst, dan wel punten waar hij het niet of ten dele
mee eens is. Van eenieder die punten aandraagt, waar hij of zij het
niet of ten dele mee eens is, verwachten wij, een goed onderbouwd
standpunt, zodat hierover gediscussieerd kan worden.
Daarnaast hebben wij het zogenaamde 'rollenspel', waaraan iedereen
mee doet. Een groep vormt een forum en om de beurt komt ieder in dat
forum te zitten.
In dat forum, of gespreksgroep nemen deel leden van onze cursus, die
afwisselend de rol van PSP-er, CPN-er, etc spelen. Dit forum wordt
samengesteld uit de helft van de cursisten, één van deze cursisten
speelt de rol van CEMTRUMPARTIJ-lid. Dit lid zal de stellingen van
de CENTRUMPARTIJ naar beste kunnen verdedigen.
Uit dit rollenspel, dat zoveel mogelijk - ook in felheid - de realiteit zal benaderen, kunnen we ontzettend veel leren. Alles is geoorloofd, de discussie-leider grijpt in wanneer dit nodig is.
Na elk rollenspel, zal plra. dertig minuten besteeds worden aan een
evaluatie om te komen tot een juist inzicht in het voeren van dis cussies.
Iedereen wordt verzocht zich op zowel de positieve als de negatieve
rol in het 'rollenspel' goed voor te bereiden.
De duur van de cursus kan nog niet bepaald worden, daar steeds nieuw
materiaal verschijnt. O.a. zal behandeld worden:
"FEITEN EN ARGUMENTEN TEGEN VOOROORDELEN OVER BUITENLANDERS" Anne Fr,St.
"DE CRISIS EN DE NIEUWE ZONDEBOK " Anne Frank Stichting
Het gezamenlijke gemeenteraadsprogramma van PSP,PPR en CPN.
"FASCISME TOEN, FASCISME NU" van D.Segers
"POLITIE EN ALLOCHTONEN» rapport van het Centrum Onderz.Maatsch.tegenst.COMT.
Het partijprogram van de Centrumpartij
Stemmingen in de Tweede Kamer van Drs. H.Janmaat.
Het boek "VAN VREEMDE SMETTEN VRIJ"
Het boek "DE RECHTERKANT VAN NEDERLAND"
en nog vele andere belangrijke uitlatingen pro en contra de Centrumpartij.

partij afgeraden
over te jammeren. Een man
als Kamervoorzitter Dolman,
die regelmatig Janmaat aanvalt, sorgt in feite uitstekend
voor de produktbekendheid
van de CP."

'Zulke aanvallen
zijn politiek
erg onverstandig*

M. VAN
SCHENDELEN

HINMSTÖLWIJK

ROTTERDAM — Steeds meer
maatschappelijke groeperingen setten
den at tegen de Centrumpartij. Politieke partijen spreken hun afschuw
uit over de Ideeën van CP-Kamerlld
Janmaat en de zijnen, en vergaderingen van aanhangers van dexe nog jonge groepering worden gewelddadig
verstoord.
De Rotterdamse politicoloog, M. van Sehendelen,
hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit beziet die ontwikkelingen vakmatig met
anigusogen.

ONVERSTANDIG
„Het Is politiek erg onverstandig de CP «o aan te vallen", zegt hij. „Bovendien Is
het ook niet correct"
Dat vraagt «n uitleg.
Want het verzet togen de CP
richt zich ep het kUarMIJkelUke streven van deze partij
de buitenlanders de schuld
te geven van alle problemen
te Jagen. Dat Is toch
weinig verheffend doel,
waartegen terecht werdt ge»
Prat. Van Seheadelew „Inderdaad Is de CP sterk geasWM*|^vtt>fl Vllttt Wlflt tlMI VMT1

hun programma (dat luidt:
Nederland ia geen immigratieland, dus >top vreemdelingenstroom j ,
meer. De andere negen punten zijn bijsonder goed gekozen, die vind Je in elk partijprogramma. Maar daar hoor
je nauwelijks iets over."
DU bevreemdt hem naar
zijn zeggen des te meer. .omdat de andere politieke partijen wat betreft racistische
opmerkingen In hun programma's niet brandschoon
zijn".

AL IN 1977
HM bedeel • dat?
Van SeffeMdele*: „Kijk
naar de -verkleztngsprogram----- - - d»

gezwengeld' door de gevestfgde partijen."

ONHANDIG

PvdA bij de verkiezingen dat
de werving van nieuwe gastarbeiders mede afhankelijk
gemaakt moest worden van
goede hulsvesting, opvang,
begeleiding en onderwijs, dus
niet ongelimiteerd mag zijn.
De PPR vatte toen al haar
standpunt bondig samen als
•Nederland kan geen immigratieland zijn'.
„En het is toch een gegeven dat het beleid in ons land
steeds meer vreemdelingenonaardig wordt Denk maar
eens aan de naturalisatiewetgeving. Dat -beleid is gemaakt door de regeringspartijen, zoals ook de discussie
over het afschaffen van de
kinderbijslag voor de kindermi In d» tttiiNIfltuton l* Dun-

U noemt bet onverstandig
de CP ie fel aan te vallen.
Maar het kan toch geen
kwaad era de aandacht van
de menaen te vestigen op
kwalijke aapeoten van een
polltteke groepering?
Van Sehendelen: „Toch Is
het politiek niet verstandig.
Onder de Nederlandse bevolking leeft nu eenmaal het gevoel dat de buitenlandera de
bron vormen van problemen
waar ae zelf mee zitten."
"De mensen heboen het>evoel dat de politici in Den
Haag hem hebben laten zitten. Daarom is het verschrikkelijk onhandig de CP In een
bepaalde hoek te drijven. Het
gevolg Is dat de mensen in de
straat denken: zo, die Janmaat doet er tenminste wat
aan. In feite schrijven de an,dere partijen politieke propaganda voor.de CP door maar
oo die oartit te tennen en er-

NIVEAU
De wetenschapper Van
Sehendelen kan ook bewondering opbrengen voor het intellectuele niveau van de CP.
"Eigenlijk is het de eerste
Intellectuele protestpartij na
de NSB. De denk dat dit ook
wel verkeerd zal worden uitgelegd. Maar een domme CP
?ou allang voor de rechters
zijn gesleept Het tekent het
niveau en de slimheid van de
leiders dat dit nog niet is gebeurd.
"De CP heeft ook nog geen
enkele keer rellen veroorzaakt Dat deden wel de tegenhangers, maar daarbij
trad de CP terugwijkend op.
En het feit dat het een partij
is van slimme mensen is niet
zonder meer eng. Br is In de
wereld net «o veel narigheid
veroorzaakt door dommeriken als door Intellectuelen."

RUSTIG EILAND

Bent u van mening dat de
samenleving in ons land ra*
clstischer wordt nu de
vreemdelingenhaat, al of
niet geïnspireerd door de CP,
duidelijk groeltT
Van Sehendelen: "Je moet
alles In cijn proporties zien.
Als je om Je heen kijkt naar
landen als Engeland en WestDuitsland, dan roep je niet zo
maar. Nederland is racistisch. Ons land is voor
vreemdelingen nog een rusHe ««flnml "
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Betreft: Perikelen i.v.m. deze verkiezingen voor wat betreft de Centrumpartij (CP).
In de laatste week van maart 1904 wordt het voor de CP duidelijk, dat extra inspanningen geleverd zullen moeten worde.n om in
tenminste drie deelgemeenten mee te kunnrn doen aan de verkiezingen op 16 mei.
Met name in de deelgemeente Prins Alexander moeten alle hand
tekeningen voor de kandidatenlijst nog opgehaald worden, terwijl
in de deelgemeente IJsselmonde ook
voor wat dat betreft nog niet geheel rond is. In de deelgemeente
Charlois heeft".
,
'""
"' zijn "zaakjes" inmiddels wel voor elkaar. (40 handtekeningen).
Door de partij wordt er naar gestreefd het maximum aantal
handtekeningen voor de kandidatenlijsten te verzamelen (totaal 40)
omdat rekening gehouden moet worden met intrekking: van de handtekening onder druk van het optreden van anti-fascisten.
Door gebrek aan inzet van leden en bestuurders in de kring
Rotterdam is het de voorzitter van de partij zelf, die in de deelgemeente Prins Alexander in np.uv/e samenwerking met de lijsttrekker
handtekeningen verzamelt. Ondanks teger
werking van anti-fascisten worden 40 handtekeningen verzameld.
Moeilijker blijkt dit te liggen in de deelgemeente IJsselmonde. In de radio-uitzending op maandag 2 april doet/ JANMAAT, Johannes G.K. (3-11-1934) een oproep aan de inwoners van IJsselrnondf
zich te melden voor het plaatsen van een handtekening. Diezelfde
avond, noodzakelijk in verband met de inlevering van de lijsten
op 3 april, worden nog enige mensen bezocht voor het plaatsen van
een handtekening op de kandidatenlijst. Totale aantal is 32.
Op maandagavond 2 april vindt eer vergadering plaats met de
kandidaten in de onderscheidene deelgemeenten ten huize van
. Aanwezig zijn:
JANMAAT en

Tevens zijn aanwezig de volgende kandidaten voor de respedtieve deelgemeenteraden:
Deelgemeente IJsselmonde:
_-.---. .
.
.
r e
pectievelijk no. 2 en 3 op de kandidatenlijst. Lijsttrekker in de
ze deelgemeente is
'I. i)oor omstandigheden is hij niet op
de vergadering aanwezig. Zijn woning wordt door hem echter beschi
uaar gesteld voor het houden van vergaderingen, cursussen etc. Bi
insiders van de partij in .Hotterdam is dan octysprake van het

u» -

.
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"PARTIJBUREAU"(ROTTERDAM).
Deelgemeente Prins Alexanderi
(lijsttrekker) en.1T^
~~
derde kandidaat in deze deelgemeente
, is niet aanwezig.
Deelgemeente Charlois:

Ooor de aanwezigen wordt van gedachten gewisseld over de
resultaten van de verkiezingscampagne tot nu toe, de opzet van de
cursus onder leiding van
en afspraken gemaakt in verband
met de inlevering van de lijsten op dinsdag 3 april.
Deze gedachtenwisseling wordt slechts gedeeltelijk bijgewoond door JANMAAT en
, omdat zij nog enige handtekeningen moeten ophalen.
De inlevering van de kandidatenlijsten op 3 april in de
deelgemeenten Charlois, IJsselmonde en Prins Alexander levert geei
enkel probleem op.
Tijdens de zitting van het hoofdstembureau in de deelgemeenten Charlois en IJsselmonde vindt toelating plaats voor deelname aan de verkiezingen. In de deelgemeente Prins Alexander verloopt de eventuele toelating niet van een leien dakje.
Tevoren is door die deelgemeente onderzoek gedaan naar de
werkelijke woonplaats van de kandidaten. Met betrekking tot de
derde kandidaat op de lijst van de partij is spoedig duidelijk,
dat hij niet woonachtig is in de deelgemeente. Rond de lijsttrekker
ontstaat tijdens de zitting discussie m.b.t. zijn
werkelijke woonplaats, maar het resultaat is dat het hoofdstembureau besluit zowel
(derde kandidaat) als
(lijsttrek
ker) van de kandidatenlijst af te voeren. Resultaat is derhalve
dat alleen '
in deze deelgemeente als kandidaat overblijft
Tegen het besluit wordt in beroep gegaan bij het college
van B. en Ttf. te Rotterdam, maar het resultaat is, dat de bezwaren
van betrokkenen tegen de beslissing van het hoofdstembureau (van
de deelgemeente) om hen van de kandidatenlijst te schrappen, niet
ontvankelijk worden verklaard. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de bijlage van dit rapport. (Artikel R.N. d.d.
18-4-1984).
In de haar toegekende zendtijd voor radio en t.v. wijst de
partij (uiteraard) op het belang van de verkiezingen in Rotterdam
en worden de gebruikelijke manifesten verspreid. Overigens verloopt de verspreiding hiervan niet zoals gewenst wordt als gevolg
van de activiteiten van anti-fascisten en het gebrek aan daadkracht van de eigen leden.
De laatste folderactie wordt gehouden op zondag 13 mei.
Snkele partijbonzen, vraaronder JANNAAT en
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nemen hieraan deel.

Zowel op de dag van de verkiezingen als tijdens de verkiezingsbl j eenkomsten in Charlois, Usselmonde en Prins Alexander
doen zich nagenoeg geen moeilijkheden voor.
De belangstelling van het publiek voor de bijeenkomsten is
gering. Enige spanning is voelbaar tijdens de bijeenkomst in Charlois, waarbij de grote vraag is of JANMAAT c.s. ten tonele zullen
verschijnen.
In de Klimmende Bever zijn een veertigtal leden/sympathisanten van de CP aanwezig, onder wie:
JANMAAT,

Het zal duidelijk zijn, dat er tijdens de bijeenkomst een
gespannen sfeer heerst. JANKAAT is omgeven door een aantal stevigi
jongens en regelmatig wordt door GP-ers de omgeving van de Klim-

1) Zo nodig ander» rubricering aangeven.
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mende Bever verkend op mogelijke aanwezigheid c.q. de komst van
anti-fascisten. Tijdens de "bijeenkomst doet zich een incident voor
rijkelijk voorzien van alcoholhoudende drank,kan zich niet
beheersen als twee anti-fascisten min of meer gemaskerd trachten
foto's te maken van de aanwezigen. Gelet op het postuur van
moeten de anti-fascisten al bij voorbaat het loodje leggen. Dankzij het optreden van CP-ers en de aanwezige politie wordt erger
voorkomen.
Omstreeks 23.00 uur verlaten de CF-ers het gebouw, waarna
in de woning van
de uitslagen onder het genot van een
borrel worden geanalyseerd.
Het bestuur van de kring Rotterdam verklaart zich tevreden
over de uitslag, maar JANMAAT en met name
delen mede
een betere uitslag voor de CP te hebben verwacht. Door
wordt in dit verband opgemerkt dat meer gefolderd had moeten worden.
In de omgeving van de woning van
blijven de verwachte problemen met anti-fascisten uit.

Bij dit rapport is gevoegd een aantal manifesten m.b.t. de
deelname van de CP aan de verkiezingen,
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f Beroep CP'ers niet ontvankelijk
?

al »n het
Het college van B en W heeft vandaag
& bezwaar* van twee leden van de Cetitnanpartij tegen de bei-Ai^sing var. het hoofdstembureau van de
deelgemeenit Prins Alexander om ben van de kendi- Aangifte
d&t^nlijsl te schrappen. niet-ontvankelijk verklaard.
u «tchrapw d* beroep kwam pau na drie daMide CP'ers omdat ze op de gen per telegram op het stad•!ag vnn de kandidaatstelling nuift binnen.
,::et in Rotterdam ir.aar in WeiJtfen gaf gisteren overiOen Bi iel en Hellevoetssluis geoc toe dat hij tot zijn kandibJckün 'f wonen. Citeren daatstelling de meeste tijd in.
kr»gi*n -ir CPVrs, waaronder ' BrieDe vtfbleef, omdat daarde a--p;i .irii lijsttrekker, do geit^ iihcii» iitrt h;m beroep op voor «'n bintienschepen U gehet st:,i?hi;!s t--* te lichten
vertigd Aaa de Kaaistraat in
Brtdle woont bovendien /ri
i n r . . Ac^jfjen. tiad z'n bete iaat ingediend. sinds *'n kandidaatstelüng
I i ij l ad t '.wet dagen r.a rie wf^r ÏDVC«] inogeïijk ht>t hui&
van htH hcKiiSiem- aan de Kralingseweg bfwoont
r^av Tnoe'.eü do«j\ ma^r zijn Op dat adres stond hij '«olr al-

KoUerdanase *>*••
ingesfhrevi. r

**•*••**

*'

'~ it^tófc*- *>-*.i.'ül* "~?St**

;. Da! was

N i t-t ontvankelijk

Ho coikgc vindt Ja: het beI)e i;iunaser dr.t van d* CY- roep- Van Dijk niet cntvankcü^t, de student P.P.S. van lijk i;., omdat de mogelijkheid
Dijk, zei gisteren dat hij al een daartot' alleen openstaat voor
jaar een flat van de Sticht ir; g inwoners van (Ie dedgemcenui Om- tp. die op de dag van de kar.dimoord bewoont. a>aar uit ;-n- CU£3'.stv!hng stonden' ingeschrewc-tendbeid 7icb Röbit :n Hei- vcn als kiezer. Op 3 april
kvotiiluis, had laten uftschrij
s-.iind Van Dijk noch in het beven. Op 2 apr<5, de dag voor QL- vulkin^sregister van Rotterkandid^erstelling, d«J hij d ,ni fiCich ir. htrt ku sregisier
.aar^ifte var. vesugirg op de Vr.:i Prins Altxandcr jr.^eiieeigemefntes£-_retJjT:c. Daar
>trd vtrvoJjf ii» U« proc«Jurc T, ;t-ri het besluit van het col• Voor ainlishvavtt overboeking Itge kuiinci) de bï-ide CP'ers
in gatng cc zet AL w»ügings- binnen derüg dager> beroep
dstum ^ouï Js Ji>f -.vaaroji het a^ntekKncn b>j de afdeling
verzoek oni iwcfce-nding van de rtichispraak var. de Ka«d van
i t n Hedevt'et- State. "

Kenmerk
deelraadverkiezinge&i
Hilversum — K':n,r::crk
de
actuaii'cUi.-ir'.ib iel
van de IKON bt;.:eeci
vanavond (Nederland 1
10.ïe-20 uur) onder meai
aandiicht a«n de jozameij
lijkt- acüci van prvi.estarvtl
se en katholieke kerken i!
P.oUt-rdsm, (Jie ïi( -h lurgi-;!
i
over de t ..::t;neii
de vtüenidelin^cnKaat -,i
hun sUid. _De actit wjrd'
gevoerd m'eae inet het <x>j
op de deelra;,dv«3rkiezin
gen die in de Mjas»1ód i»
r.ici worden gct-.ouden.
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Burgers van Rotterdam»
In onze stad doet ook de Centrumpartij mee aan de deelraadverkiezingen. De Centrumpartij dreigt de kiezers in te pikken van
links t maar vooral van de PvdA» Vfij maken ons hier ernstig zorgen over, want wie geeft er straks nog overheidssteun aan de buitenlandse projecten waar wij onze commissariaatjes in hebben?
Er wordt ook gevreesd voor de werkgelegenheid van onze landondermijnende partijgenoten. Stelt U zich eens voor: straks wordt er
weer in de eerste plaats aan de Nederlander gedacht.
Daarom eisen wij: eerst woningen en geld voor de buitenlanders
en pas daarna voor de Nederlanders. Mede daarom verzoeken wij U
dan ook om U direkt te organiseren in een van de volgende organisaties opdat wij de Centrumpartij kunnen stoppen.
Rode flikkers
Potten tegen fascisme
Grijze wolven
Amicales
Bram Peper
Hans Visser
Katijf
Poten voor vrede
Vrouwen vredeskamp
Zwarte feministen
Vrouwen kaffee Mikmak
Fort van SJakoo
Felle del
Potten tegen geloof
Saarein
De rooie rat
Joke Kniesmeijer
Anne Frankstichting
Molukkers met huurschuld
Meidenwegloophuis
COC
Elsbeth Etty
Annemarie Gruwel
Comitee HEROÏNE vrij
Ben Fresco
Palestina comitee
Blijf van mijn lijf
Tara Oedayraj Singh Varma
Militante flikkers
1>S als wi.i straks PvdA stemmen krijgen wij gratis HEROÏNE en Uw
schoolgaande kinderen ook.
Rode potten en flikkers collectief Rotterdam.

028

Een racistische groepering, de CENTRUMPARTIJ, plakt en verspreidt op dit moment
pamfletten in Rotterdam. Hierin proberen ze haat en nijd te verspreiden tussen verschillende bevolkingsgroepen. Vaak: doen ^e dat heel verkapt, op een manier die op
het eerste gezicht netjes en redelijk Ijjkt. MAAR DE WERKELIJKHEID IS ANDERS....

Wist U dat de Centrumpartij:
•frzegt dat ze het belachelijk vindt dat de
Nederlander zo veel voor zijn gas raoefc betalen, maar ondertussen wel mooi voor de
gasprys verhoging heeft gestemd ?
*voor 3i % korting op de uitkeringen en
op de ambtenaren en trendvolgerssalarissen
heeft gestemd ?
•frvoor de knaak op de medicijnen heeft gestemd ?
•fcvoor de heffing op schoolgeld heeft gestemd ?
^t klaagt over de woningnood, maar nog
nooit heeft meegèstemd wanneeer er gepleit
erd voor tneer goedkope huurhuizen en het
verlagen van woonlasten^

it: er niet vies van is om onder valse voorwendselen handtekeningen te verzamelen?
buitenlandera de schuld geeft van de
kriminaliteit in Nederland ? En dat terwijl
maar 7 % van alle misdaden wordt gepleegd
door buitenlandera, waarvan bovendien 30 %
door toeristen ? Bij bi£m de helft gaat het
dan nog om verkeersovertreding ook.
buitenlanders de schuld geeft van
alle problemen die er in Nederland heersen '
En dan te bedenken dat maar 2,2 % van de
Nederlands bevolking buitenlander is waarbij het werkloosheidspercentage even hoog Is
als bij Nedrlandse ongeschoolde arbeiders.
De buitenlanders hebben al problemen genoeg",
is het dan nog nodig ze als zondebok aan
te wijzen ? We sijn toch alleaaal mensen ?

enig kamerlid het prima vond dat
•frals enige interesse heeft hoe ze zoveel
Stikker (RSV) ruia 1 miljoen inkasseerde
mogelijk macht kunnen krijgen ?
terwijl duizenden werknemers de WW ingingen?
* U BELAZERT waar u bestaat ?
subsidiëring van servicekosten 'voor
bejaarden in tehuizen heeft gestemd ?

voor de qeyont man
gelooft u het noj?

een eenvoudige oplossing
voor een kompleks probleem:

maar dan wel konsekwent:
Amerika voor de indianen
Azië voor de aziaten
Australië voor de aboriginals
Zuid-Af rika slegs vlr swartes
-

4
1-

de Zuidpool voor de pinguïns
Nederland weer onder water

de waarheid over de centrumpartij

•"^^™^^™^™~""^~*"—(^•^^^••""•"•••^^•^^^^^^^•^^^

uit dé verslagen vaa de Tweede Kamer
Bent U ook èèn van'die mensen, dis ontevreden is over
ds huidige gang van zaken en die denkt :
ds Centrumpartij is de enige die opkomt voor ons gewone
mensen? Die tenminste durft en wat doet?
Laten we eens Kijken wét de-'';Centrumpartij dan wel doet:
WOONLASTEN i
19 mei '83

De Centrumparti^r'ètsmt els enige vóór
verlaging van huursubsidie voor ouderen
in serviceflatsi
De Centrumpartij stemt ook vóór da
verlaging van huursubsidie voor iedereenj
üe Centrumpartij is er tegen dat bij de
hoogte van woonlasten rekening wórdt
gehouden met,da lagere inkomens;

19 mei '53
22 dec. '82

INKOMENS;
22 dec.'82

Centrumpartij stemt v6Ór verlaging van
de laagste uitkeringen voor mensen in de
WAO, WW en WWVj
Centrumpartij stemt als enige voor de
gouden handdruk van 1 miljoen voor Stikker,
dirsKteur van het failliete RSV-bedrijfj
22 dec.'82, : De Centrumpartij is vóór verlaging van het
19 mei '83 en minimum-loon en van de uitkeringen i

21 juni '83
22 dec.'83

: üe Centrumpartij is er voor dat 16 en
17-jarigen green bijstand meer krijgen i

ZIEKTEKOSTEN;
26 okt.'82 en: De Centrumpartij is vóór het invoeren van
de medicijnenknaak t
22 dac.'82
7 juni'83
De Centrumpartij is vóór een hogere bijdrage van o.a. gehandicapten in inrichtingen.

Hieruit blijkt wel dat wij niets te verwachten
hebben van de Centrumpartij als het gaat ora
woonlasten en inkomens.
Het enige wat overblijft is een partij, die
probeert tegenstellingen tussen mensen aan te
wakkeren. •
Tussen mensen met en zonder werk, tussen zieken
en mensen die nog gezond zijn, tussen gekleurden
en blanken, enz. enz.
Door die gevoelens aan te wakkeren probeert de
Centrumpartij méér macht en invloed te krijgen.
Dit is al eens eerder gebeurdl Door o.a.
jodenhaat aan te wakkeren hebben de fascisten
vóór de oorlog - ook in krisistijd - de macht
veroverd. Dat eindigde in concentratie- en
vernietigingskampen en een allesverwoestende
oorlog.
Maar met de Centrumpartij loopt het toch niet
zo'n vaart?
Ook de NSB noemde zichzelf een nette partij die
zich opwierp als beschermer voor volk en vaderland.
Iedereen weet hoe dat afgelopen is. We hebben
het niet geweten, kunnen we niet meer zeggen.
Waar U ook op stemt, stem niet op de Centrumpartij
"Zevenkampers tegen fascisme"
p/a Wijkwinkel De Egel, Zevenkampsering 434
Tel.: 21.95.42
Buurthuis Uittiebuis, V. E. van Vriëslandstraat 150
Tel.: 55.50.17

DE VOLGENDE INSTELLINGEN, GROEPEN EN
FUNKTIONARISSEN UIT ZEVENKAMP ONDERSCHRIJVEN
DEZE OPROEP t

De huisartsen Quispel en Timmermans
Het team van het Gezondheidscentrum
De Room-Katholieke en Gereformeerde pastores
De verontruste onderwijzers en onderwijzeressen van de drie basisscholen
De taallesgroep migranten
Het team van het kinderdagverblijf Pino
Peuterspeelzaal de Zeven Dwergen
Het team van het Dienstencentrum
Jongerencentrum Go Bananas
Bewonersorganisatie Zevenkamp
Opbouwwerk Zevenkamp
Wijkwinkel De Egel
Algemeen Maatschappelijk werk
Buurthuis üittiebuis
5 clusters van Centraal Wonen

U WORDT
BEDROGEN.
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RACISME
FASCISME
IN PE BUURT
f-LATFuRM MEDELANDiüKS-üJïDJSRLANDiïRS
(waarin werkgroep W.D.M.O.)

tel.

554522

i

WIJ ZIJN EEN GROEP WIJKBEWONERS DIE ZICH ONGERUST MAAKT OVER HET
OPKOMEND FASCISME EN RACISME IN DE WIJK....

FASCIST

SOMMIGE MENSEN HERINNEREN ZICH NOG DE TIJD VOOR DE TWEEDE
WERELDOORLOG. OOK TOEN WAS ER EEN PARTIJ DIE MEENDE DAT ZE DE
OPLOSSING WIST VOOR DE WERKELOOSHEID EN ANDERE PROBLEMEN.
OOK TOEN WERD ER GEROEPEN OM ORDE, GEZAG EN EEN STERKE MAN.
DE VERSCHRIKKINGEN, DIE DAARUIT VOLGDEN HEBBEN SOMMIGEN NOG VERS
IN HUN GEHEUGEN.
DE TWEEDE WERELDOORLOG:
- TOTALE ONDERDRUKKING
- TERREUR
- EXECUTIES
- DEPORTATIE
- MASSAMOORD

UWEETTOCH UUTR

iS

- ONDERDRUKKING VAN MENSEN MET EEN ANDERE HltBSKLEUR,TAAL,KULTUUR
of GELOOFSOVERTUIGING.

! I I I l ! ! ! ! I I I I ! ! TOCH STEKEN FASCISME EN RACISME DE KOP WEER OP,
ALS EEN UITING VAN ONVERMOGEN.
ONVERMOGEN OM DE HUIDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN.
DE SCHULD WORDT DAN MAAR AFGESCHOVEN OP MINDERHEIDSGROEPERINGEN.

J>AT WilLEM WETÖCH NiET.....
WE ZUVTUCH AUfcttML NE*W,

TflscisriE

16 MEI DEELGEMEENTERAADSVERKIEZINGENr
WAAR U OOK OP STEMT, LAAT DE GESCHIEDENIS ZICH NI$T HERHALEN!

stem KIEV op de Centrumpartij! -*

1734028

Als je boodschappen gaat doen in de Alexanderpolder kom
je ze al gauw tegen: de straatnaambordjes met de namen
van verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog.
Niet voor niets zijn er straten en pleinen naar hen vernoemd.
Zij hebben gestreden tegen onderdrukking, vreemdelingenhaat
en rassenwaan.
WELKE BOODSCHAP HEEFT U NOG AAN HEN ?
Vandaag aan de dag zien we weer dat er groepen in de samenleving zijn, die de ekonomische achteruitgang en krisis
willen afwentelen op minderheden in onze maatschappij.
Onder andere turken en surinamers worden als de nieuwe
zondebokken gebruikt voor de verslechtering van onze
ekonomie en onze woonomgeving
De Centrumpartij is zo'n groep. Zij roepen o.a. op tot
diskriminatie en racisme, zonder een antwoord te hebben
op de werkelijke problemen. Sterker nog, deze partij
stelt zich in de tweede kamer alleen maar op tegen de
belangen van de gewone manI

z.o.z.

z.o.z.

Op woensdag 16 mei a.s. zijn er deelgemeenteraadsverkiezingen.
Dit keer doet ook de Centrumpartij mee aan deze verkiezingen.
Deze partij zegt in haar propaganda op te komen voor
de belangen van de gewone mensen. Dat willen alle partijen.
Maar de Centrumpartij heeft nog een heel ander gezicht.
Een veel grimmiger gezicht.
Want welke problemen in onze wijk zij ook aanroeren, de
enige oplossing die deze partij voorstaat is het aanwijzen
van buitenlanders als zondebokken.
De buitenlanders krijgen de schuld van vele maatschappelijke
problemen, zoals: werkeloosheid, woningnood, vepaupering e.d.
Om al deze problemen op te lossen zijn heel andere maatregelen nodig dan zo'n gemakkelijk afschuifsysteem.
Laat u niet misleiden door het zachtaardige karakter en het
'redelijke' uiterlijk van de Centrumpartij. Dat is alleen
maar schijn.
De Centrumpartij zegt wel op te komen voor de belangen van
wijkbewoners, maar het tegendeel is waar.
Bijvoorbeeld zegt deze partij verlaging van de woonlasten te
willen, maar in de tweede kamer stemt zij vóór verhoging van
de huren. En stemt deze partij vóór verlaging van de individuele huursubsidie en stemt vóór verhoging van de aardgasprijzen. Bovendien is deze partij voor afschaffing van busvervoer voor gehandicapte kinderen en wil zij kostbare medische hulp aan ouderen stopzetten.
Vergeet niet, dat deze partij in onze wijk onder valse voorwendselen handtekeningen opgehaald heeft voor de ondersteuning
van hun kandidaten. En dat twee van de drie kandidaten van
deze partij voor de deelgemeente niet in de Alexanderpolder
wonen en afgevoerd zijn van de kandidatenlijst!
De Centrumpartij is een partij met dubieuze bedoelingen en
wil bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Dit is in de
geschiedenis al eens eerder gebeurd en mag niet weer gebeuren.
OF U NU GAAT STEMMEN OF NIET, EEN STEM OP DE CENTRUMPARTIJ
BETEKENT DAT UW BELANGEN NIET LINKS, NIET RECHTS, MAAR GEWOON
BLIJVEN LIGGEN 1 1 1 !

.CISME IS LIKKEN NAAR BOVEN EN
APPEN NAAR ONDER
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)mmunistische partij van nederland
strikt rotterdam, tel. 010-374704

OVER DE CENTRUMPARTIJ
"Eerlijk opkomen voor alle fj
(anders"... zeggen ze.
j
In de kamer stemde drs. Jat
tegen het bouwen van meer
re huurwoningen.
Tegen subsidie voor busver
gehandicapte schoolkinderc
Tegen aanpak van het zwai
cuit
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istische partij van nederland
Dtterdam, tel. 010-374704 ^
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Zulke types omringen zich met helden die vr<
jes omvergooien, met z'n allen een Turk inmel
hakenkruizen kladderen, een voorproefje VÉ
"Nieuwe Orde".
Dat alles vindt elkaar in de sferen van de Cen
de Nederlandse Volksunie.
• CENTRUMPARTIJ

pkomen voor alle Nederlanders"... zeggen ze.
ner stemde drs. Janmaat: Tegen het op peil
an de huursubsidie. Voor het verlagen van
lonen en sociale uitkeringen.
;herpe kontrole op fraude bij banken.

Als zulke fascisten vrij spel krijgen is het sr
met iedereen die de vrijheid lief heeft.
Fascisme leidt tot oorlog en vernietiging.
Daarom moeten de fascistische organist
verboden en ontbonden.
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STQP CENTRUMPARTIJ
BEZUINIGEN
************************ZFfi NEE, DOE NEE TEGEN DEN HAAG***********************

Veel bewoners van Rotterdam veten het Inmiddels wel. Als we hier wat bereiken
willen dan zullen we het zelf moeten doen. De Rotterdamse gemeente wordt gekónfronteerd met een bezuinigingsbeleid dat zijn weerga sinds de wereldoorlog niet
leent. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het bar.enkabinet dat in Den Haag
als een regentschap regeert. Maar veel weerstand hebben ze daarbij op de Coolsingel nog niet aangetroffen. O Ja, veel praatjes en papier» dat wel.
Maar Pim Vermeulen, onze socialis* De bestaanszekerheid van mensen
tiese wethouder, heeft het nog niet
hangt voor een groot deel af van de
gepresteerd om hier de energieprijwerkgelegenheid. Het is aannemelijk
zen te drukken door de gasafdracht
dat de politici op de Coolsingel dan
naar Den Haag bijvoorbeeld eenzijdig
ook roet de beste bedoelingen een stite korten. Nee, integendeel, zijn
muleringsbeleid voeren door bv, een
Collega Van de Pols komt ons op een
verlaging van de havengelden, het
bezettingsaktie bij het GEB-kantoor
gratis aanleggen van een windwal,
wijsmaken dat de linkse aktivisten
het op diepte houden van de waterweg
uit de bewonersorganisaties de schulenzovoorts. Maar het is een hardnekdigen sijn van de hoge energieprijs.
kig misverstand dat dat blijvende
Op .de Coolsingel zitten onze plaatwerkgelegenheid met zich meebrengt*
selijke regenten.
De PvdA weigert even hardnekkig een
koers uit te zetten ndar een drasDaar worden de cijfers voor de betiese en algemene arbeidstijdverkorzuinigingen verder ingevuld:
ting, met behoud van koopkracht.
* Tot 1986 moet de gemeente haar uitWel
heeft wethouder Den Dunnen al
gaven met 87 miljoen terugschroeven»
eens
zo'n balletje opgegooid bij de
* Er zou 20 miljoen te verdienen zijn
diverse
scheepsreparatiebedrijven in
aan het bezuinigen op de primaire arde
Rijnmond.
Maar de bazen wilden
beidsvoorwaarden van het gemeenteperniet
vangen.
soneel, om 300 arbeidsplaatsen te beDaar bleef het'bij.
houden. Zo krijg je arbeidsplaatsen
als een sigaar uit eigen doos. De
VOOR WERKELIJKE VERANDERINGEN MQBT
ABVA/KABO heeft met een indrukwekkenJE ZELF ZORGEN: VERSTERK JE VAKr
de demonstratie vorig jaar laten z: en
BO?.7> OF JE UITKdRINGSGERECRTIGDEdat men zoiets niet 1,2,3 door de
KOH1TEE, WOkDT LID VAN JE BENONBRSstrot van de werknemers kan duwen. De
ORGANISATIE SN rOE MEE MET DE WOONPSP,PPR en CPN gaven aan die bezuiï iLASTEtfKOMirEES
glng uiteindelijk geen goedkeuring
* Zo gaat de diskussie ook al alnf
niet meer over 'gratis openbaar vr.-~
voer? i naar over prijsverhoging v .n
de strippenkaart en verkleining vin
de zones. Je zal met aantrekkelijke
beloftes naar in spijkenlsse zijn
gaan wonen.

Nederland! s sektle van de Vierde Internationale
Sint Jacobmtraat 10-20, 1012NC-Amsterdart» (020-259272)

**************DEELRAADSVERKIEZINGEN?*****STEMMEN OF BOYKOTTEN?**'
\s mee.
De deelraden zijn vooral een keus geHet oproepen tot een boykc
veest van de PvdA om een gedecentraeen stap verder. In drie d
liseerd stadsbestuur mogelijk te mates is het oproepen tot ee
ken. Maar dat heeft naar de mening
op z'n minst twijfelachtig. Dat zijn
van de bewonersorganisaties in het
Charlois, IJsselmonde en Ommoord-Alexgeheel geen vergroting van de invloed
ander. Daar doet de centrumpartij
van bewoners op het bestuur met zich
mee aan de verkiezingen, al is het
mee gebracht. Integendeel. De ambtedoor corruptie te plegen bij het oplijke weg naar het stadhuis is lanhalen van handtekeningen.
ger gemaakt. En de deelraden bezinEen verkiezingsboykot daar zou de
nen zich op de wijze waarop de bezuikiesdrempel verlagen en het eventuenigingen kunnen worden doorgevoerd.
le zeteltal voor de CP verhogen. HoeEen paar ton op de welzijnsvoorziewel ook tegenstanders van de deelraningen kun je dan weghalen door minden, roepen de wijkorganisaties in
der groenvoorzieningen in de wijk,
Charlois daarom wijselijk niet op tot
waarmee ook een aantal mensen bij de
een boykot en ontplooien zelfs in saplantsoenendienst ontslagen kunnen
menwerking met de deelgemeente vele
worden. Of je haalt de helft van het
anti-fascistiese aktiviteiten. Van
aantal uren 'extern deskundigen' weg
rechts en extreem-rechts hebben wij
bij renovatieprojekten. Waarmee je
niets te verwachten en daarom roept
meteen tijdrovende inspraakprocedude SAP daar op PvdA te stenmen.
res kunt schrappen voor de bewoners.
Nee, de deelraden zijn er niet voor
STOP DE CENTRUMPARTIJ
ons. En ze zijn nog duur ook. Vele
Wie vandaag voor bezuinigingen en homiljoenen per jaar gaan daarmee over
ge woonlasten stemt, moet zich niet
de balk.
verbazen over de aanhang van het fasMaar voorlopig zijn we nog niet van
cisme morgen. De CDA en WD versterde deelraden af. In een uiterste roaken de voedingsbodem voor het fascisnoevre wist.de PvdA-fraktie haar come meer dan welke partij ook.
alitie nog in stand te houden door
Een krachtige strijd tegen de oorzaaan de eis tegemoet te komen om de
ken van racisme en fascisme kan dan
Agniesebuurt uit de deelgemeente Cenook niet uit die hoek komen, maar altrum Noord te lichten. Nog een aanleen van links. En dat kan nog beter
tal onsmakelijke manoevres waren noals door een eenheid van links consedig om te voorkomen dat het PvdA-gekwent de strijd aangegaan wordt tegen
west haar zin kreeg om als tegenpresde werkeloosheid, het inleveren en
tatie meer bevoegdheden voor de deelde hoge woonlasten. Dat vereist een
raden los te peuteren. De verdeeldsolidaire en aktieve opstelling van
heid in de PvdA is dus groot. Nog zode PvdA bij anti-fascistiese aktiviiets kost de fraktie haar kop en de
teiten. En geen machtsvertoon van PePvdA haar coalitie, en dat zal de
pers politie tegen anti-fascisten.
fraktie koste wat kost willen voorkomen. Het deelraadssysteem is dus de
DOE MEE MET DR ANTI^fASCIHE KOMITEES
eerste jaren nog niet verdwenen i
.•Ut JE WIJK
'"- ' i'
De SAP wijst h*t systeem*Van de deelraden af. Daarom doet de SAP net'als
S. A. P.afdeling Rotterdam
Ruilst
Ruilstraat
103a tel. 25453
de CPN, PSP en PPR niet mee aan deze
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O Gratis proefabonnement op KLASSENSTRIJD
...' ' -'£ ^*
O Abonnement op KLASSENSTRIJD voor S407jaar «ft SJl/Wartaal
O Informatie over de Socialistiese Arbeiderspart ij-*CS. A'. P.)
KLASSENSTRIJD
Sint Jacobsstraat 10-20
Naam
•»/
1012N C- Amsterdam
Adres
020-255272
Plaats
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Anne Frank Stichting verontrust

Van

TERNEUZEN i^pe jtttalageÏL7 van de verkiezingen
voor net Europese parlement wijzen uit dat Térneuzen, proeentueel gezien, koploper in Zeeland Is wat
het aantal stemmers op de Centrumpartij betreft.
In Terneuzen scoorde de CP
3,2 procent, zodat de aanhang
van de partij In deze stad samen met die in VUssthgen (3,1
. procent) en KapeUe (2,7 procent) boven het landelijk gemiddelde van 2J56 procent is
komen te liggen.
!
Dé Anne Frank Stichting ia
zeer verontrust over deze ontwikkeling, die overigens niet
tot de drie Zeeuwse gemeenten
beperkt l» gebleven. „We hebben altijd al gewaarschuwd
tegen het gegeven beeld, dat
' racistische tendènzen.alleen in
' de grote steden te vinden zouden zijn".' aldus Joke Knieameijer van dé Anne Frank
Stichting. „De : Euro-verkiezingen bewijzen dat de CP ook
buiten de Randstad 'razendsnel wortel schiet*
• '
Volgens een eigen onderzoekje van de Anne Frank
Stichting, deze week gehouden, is de CP-aanhang ook elders in de kleinere steden en
dorpen -vooral in Brabant-

in veel gevallen vertienvoudigd. Was het om gemeenteraadsverkiezingen
gegaan,
dan zou de Centrumpartij nu
in maar liefst 40 gemeenten in
het hete land in de raad zijn
vertegenwoordigd.
Het gemiddelde percentage
CP-stemmers in Zeeland h»-,
droeg 1,9 procent'
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I) Zo nodig endara rubrlrarlng aangeven.
Dletr.:
Afechr.:

Betreft:

Activiteiten Centrumpartij-kring Rotterdam ten behoeve
van de Europese Verkiezingen.

In het kader van de Europese Verkiezingen zijn door
leden van de Centrumpartij, kring Rotterdam in de regio Rotterdam
circa 90.000 folders verspreid. (Exemplaar bijgevoegd)
( Landelijk zijn er circa 600.000 verspreid.)
Hieronder volgt een overzicht van die personen, v/elke
zich met het "folderen" hebben bezig gehouden. Betrokkenen hebben
zich spontaan voor het verspreiden van de pamfletten beschikbaar
gesteld;

Coördinatie van één en ander is in handen geweest van
en
Tevens zijn via de kring Rotterdam folders gebracht
naar:

heeft eveneens 10.000
'folders afgenomen. (Voorpost-activist).
Voor zover bekend hebben zich in Rotterdam tijdens het
folderen geen problemen voorgedaan.

a»

DE TIEN EURO P'JNTEN
CENTRUMPARTIJ
niet
links

Centrumpartij

niet
rechts

Maar eerlijk opkomen voor alle
Nederlanders, ook in Europa
is ons devies
1. MEER DEMOCRATIE DOOR EUROPEES REFERENDUM
2. LAGERE RENTE DOOR EUROPESE GELDPOUTIEK
afscherming Euromarkt hoogwaardige producten
3. TERUGDRINGING BUREAUCRATIE IN EUROPA
4. OPKOMEN VOOR HETZELFBESCHIKKINGRECHT VAN
NEDERLANDERS
5. IEDERE EG-ONDERDAAN AAN HET WERK eventueel met aanvullende uitkering; bestrijding jeugdwerkloosheid staat voorop
6. EUROPAWIJDE AANPAK DIERENMISHANDELING EN MILIEUVERWOESTING bescherming van de Nederlandse kleinboer
7. TWEEZIJDIGE ONTWAPENING EN KERNVRiJE ZONES IN
EUROPA
8. HECHTE CULTUURPOLITIEK TEGEN VERVREEMDING
bestrijding Islamisering van onze steden •
9. GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK VAN DRUGSHANDEL
INTERNATIONALE MISDAAD EN BELASTINGFRAUDE
10. STOP VREEMDELINGENSTROOM, STOP EXPORT VAN
UITKERINGEN Europa is geen opvangcentrum of sociale dienst
voor de de Derde Wereld; wel terugkeerprojecten.

LIJST
Drs. Alfred Vierling
070-469380

Op 14 juni 1984 xtjn er in on» land verkiezingen voor de 25 zetels die Nederland In bet
Europees Parlement mag bezetten. De Centrumpartij denkt, dat veel van de problemen, waarmee on» land te kampen neeft, zo groot zijn, dat dei» alleen nog in Buropee» verband tl ja
op te loiaen.
Onze partij, die all enige partij onverkort voor de belangen van Alle Nederlander* opkomt,
doet daarom ook Me aan dace verkiezingen. Dit zijn onze •trljdpuaten:
1. 80 % van de begroting gaat naar de verplichte landbouwuitgaven, waarover het parlement
niets te vertellen beeft. De Centrumpartij wil het Europeea Parlement versterkten door
invoering van bet Europees Referendum (volkabeilult) over lakan ala "de kernwapens",
"drugs- en misdaadbestrijding", "terrorisme", "vreemdelingenbeleid", "kernenergie" en
"ontwikkelingssamenwerking". Da Europeae kiezers kunnen zich dan racbtatreeki uitipreken
over de politiek ook la andara landen in de Europeae Geneen»chap.
U ziet: de Centrumpartij wil bet Europarlement uit het alop balen.
a. De Europese Harkt bestaat grotendeela alleen op papier: da blnnan-Europeaa grenzen zijn,
bij gebrek aan atardaardlaatle vaak nog potdicht. Hierdoor wijken veel -de economie
aanzwengelende- ondernemingen uit naar Japan an de VS. Er ia na 30 Jaar zelf» nog geen
Europeae kapitaalmarkt, laat ataaa een Euromunt. Daarom zijn we afhankelijk van de hoge
dollarrente. Daarom ook inveateert Europa B z xoveel In de VS ala andersom. Dit ia de
dood»teek voor ona Midden- en Kleinbedrijf. De Centrumpartij wil een krachtige geldpolitiek in plaata van zwevende wiaaelkoaraaa. Je kunt ook geen handel drijven met "zwevende metera en kllo'a". We willen een goed afgeschermde markt, waar ook ona Midden""
en Kleinbedrijf kan exporteren, beachermd tegen Japanse, Oost-Europese en Amerikaanae
l . dumpmethoden.
-'3. De papierbrel van de Bruaaelae bureaucratie rijst da pan uit. De Centrumpartij wil net
t _ zoala onze Koningin Beatrlx "een Europa, niet van paragrafen, maar van aenaen".
Het moet uit zijn met het been en weer gerei» van de Europarlementariër* tuaaen ver-• achlllende landen, met de dure feeatjea en met de anoeprelaje* over de hele wereld.
•" • Bet Parlement beeft zich maar in te zetten voor de oploaaing van onze problemen, zoala
~\e acbending van onze rechten op een welvarend bestaan en op eigen cultuur in plaata van
• f de achanding van da menienrecbtea bulten Europa. Europa mag niet verworden tot een
aimpele "Kazter van Koophandel".
4. De Centrumpartij zal de Nederlandae autoriteiten aanklagen, zowel in het Europeae Parlement ala bij de Europeae Justitiële in»tellingen wegen» het verkwanselen van bet Nederlanderschap en de daarbij behorende voorrechten en plichten. Alleen bij ona en nergens
anders in Europa beeft de mening postgevat, dat vreemdelingen dezelfde rechten hebben,
aoma zelfs eerder rechten moeten verkrijgen, dan eigen staatsburgara. Alleen de Hederlandae Regering heeft stiekem opeana da multl-culturele samenleving op ona volk losgelaten. De Centrumpartij zal pal staan voor het recht van ledere Nederlander op cijn Nederlandae manier van laven, zoal* we gewend zijn in ona eigen land.
5. De werkloosheid in Nederland nadert de 900.OOO. Mat 17 % is dit het hoogste percentage
in ds EEG. Volgens oud-directeur van de Maderlandae Bank, Dr. Zijlstra, is dit puur
"eigen Nederlands fabrikaat". In de EG zijn nu ruim 13 miljoen werklozen, waarvan 40 %
onder de 25 jaar. Dit ia mensonwaardig. Daarom wil de Centrumpartij dat ruim l J maal de
huidige EG-begrotlng wordt Ingezet om de jeugdwerklooaheld terug te brengen naar minder
dan de helft en wel binnen drie Jaar. Vla deeltijdbanen, schaalverkleining in de landbouw,
hogere beroepamobillteit per bedrijfstak, het aanmoedigen van cultuur- en milieuvriendelijke ambachten, rovac-experimenten (arbeidstijdverkorting op jaarbaais, bijvoorbeeld
ledere vierde maand vacantIe), bet aoclaal nuttig werk beschikbaar stallen aan uitkeringsgerechtigden en terugkeerprojecten voor buitenlandera, moet da werkloosheid worden Uitgebannen. Anderzljda let de Centrumpartij er op, dat Nederland zich niet kapot stimuleert ten behoeve van lidstaten met minder arbeidsinspanning. Onze sociale zekerheid
mag niet langer worden aangetast om die in zuidelijke zonnestaten uit te bouwen.
6. Het landbouwbeleid in Europa is absurd. De hele EG dreigt eraan ten gronde te gaan. De
natuur wordt uitgebuit en onze boeren tot ateeds hogere productie opgejaagd. De kwaliteit van de producten (veelvuldig apuiten, groeihormonen, glans-, «maak- en geurstoffen),
de arbeidsvreugde van de boer en een dierwaardig bestaan (legbatterijen, bio-lnduatrie)

voor zijn vee worden tergend slecht, Boterbergen, melk- en wijnplasaen koaten miljarden,
eerat om ze aan te leggen, dan weer om ze kwijt te raken. De Centrumpartij wil schaalverkleining van agrariache bedrijven en eea stop op de kapitaalintensieve onnatuurlijke
productiemethoden. WIJ willen een halt toeroepen aan de roofbouw op onze natuur en aan
de uitbuiting van onze keihard werkende boerenstand door het bankwezen, dat de boeren
tot steeds hoge lasten dwingt. Onze lijsttrekker, Dra. Alfred Vlerling, is zelf medeoprichter van de "Stichting Reinwater" en "Het Europeea Milieubureau" en was voorzitter
van de Ecologische Beweging. Rij ia actief dierenbeschermer en vooral bekend door zijn
strijd tegen het middeleeuws "ritueel slachten". _ '
7. De Centrumpartij wil een Europeae defensie- en veiligheidspolitiek, waarin op lange termijn wordt geatreefd naar een onafhankelijkheid van zowel de Sovjet-Unle ala de Verenigde
Staten. Dit houdt in dat enerzljda de EG-lidstaten zich hard maken voor de tenuitvoerlegging van het Helainkl-aecoorden (ontapenningapolltiek), anders!jda de ontwikkeling
naar een We»t-Europese Kernmacht (WEK) niet wordt uitgesloten.'Zblfcng deze niet mogelijk
blijkt, is de HAVO onontbeerlijk. Wel dient geatreefd te worden naar kernwapenvrije
zone» in West- en Oost-Europa. Op conventioneel gepjed atreeft de Centrumpartij naar één
West-Europese defensie-industrie en een verregaande standaardisatie. U ziet bet, wij
willen een "gezekerde ontapanningspolitlek", of in de'woorden van de socialistiscbe
President Mitterand "wel vriendschappelijke betrekkingen met de Sovjet-Unle, maar op
grond van wederzijde respect en zonder wederzijds bedreiging".
8. Voor de Centrumpartij la een Europese cultuurpolitifk niet alleen <te subsidiering van
internationals zogenaamde moderne kunstmanifestaties. Naast het behoud van monumenten
en ander erfgoed, verstaan wij er vooral onder: de handhaving van, de chrlatelijfcehumanlstische waardan in bet dagelijks leven in onze steden en linden. Europa la niet
alleen een "Gemeenschap van Goederen". Wij willen vooral een achbolvak "Europakunde"
invoeren en Europawljde televisie-programma's ter ondersteuning "van in de EG historische
verankerde regionale eigenheden.
-^
Anderzijds wordt bet gevaar van de toenemende Islamisering en culturele vervreemding
van onze ateden bestreden. Nogmaals, de Centrumpartij zal uitholling van het Nederlanderschap en het daarmee verbonden culturele zelfbeschikkingsrecht door de Nederlandae autoriteiten in Straatsburg en Luxemburg (Hof van Justitie) aan de kaak stellen.
Wij zijn de culturele minderheid op aarde, niet de miljard Moslim*.
9. Weat-Iuropa wordt da laatste Jaren ateeds meer geteisterd door een nieuwe pest: DRUGS.
Elke dag vallen er nieuwe -meest jonge- slachtoffers. KeroXneprostitutle, straatcrimlnsliteit, internationale terroristenbenden uit onder andere Italië (Xafioso), Turkije
en Pakistan (via Oo»t-Berlijn !) Dong Xong en Zuld-Amerlka, ondergraven de grondslagen
van onze Europeae samenleving en democratische rechtsorde. Da Centrumpartij Is vanaf
haar oprichting in Nederland actief tegen heroïne, deze "handel in da dood".
De Centrumpartij aal zich ala enige Nederlandae partij -met vrijwel alle grote buitenlandae partijen- hard maken voor de totstandkoming van één Europees Rechtsgebied:
Gemeenschappelijke opsporing van drugscriminelen door een over de grenzen heen werkende
aati-drugspolitie met verregaande bevoegdheden, snelrecht en gelijke strafmaat in de
hele gemeenschap. De tijd is rijp voor een noodtoeatandwetgevlng. Bovendien willen we de
niet uit de EG afkomstige criminelen met zware straf laten uitzitten in hun algen land
en een Europawljde uitzetting van illegalen met zware straf op terugkeer hierheen, te
bereiken door middel van verdragen met de alet-Eupopese herkomstlanden.
Dat is andere koek dan gratis overstappen van de "apljbelbus" op de "methadonbua".
10. Da overbevolking in Europa, zeker hier, ia voor iedereen een gegeven. Da werkloosheid
groeit met de dag. Maar toch gaan we door met "de Derde Wereld" Europa binnenhalen.
In ooi land is de Centrumpartij nog ateeda de enige partij, die «telt: "Grenzen dicht,
illegalen eruit en werkloze (niet EG-) buitenlanders met remigratieprojecten aaar huls".
In de rest van Europa gaan de grote partijen veelal VERDER dan de Centrumpartij.
Duitse socialisten en Franse communisten willen een oprotpremie geven. Daarom staan we
straks niet alleen in het Europarlement, ala we aandringen op EG-terugkeerprojecten voor
niet IG-onderdanen, en wel te betalen uit 00 % van de ontwikkelingsgelden. Du» EGonderhandelingen met Turkije, Marokko, etc. om zo nodig ontwikkellngaateun en handelsvoorrechten stop te zetten Als deze landen blijven weigeren hun staatsburgers terug te
en in het kader van die terugkeerprojecten.
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Betreft: Bijeenkomst van leden van de Centrumpartij, naar aanleiding
van de deelraadsverkiezingen in Rotterdam, gehouden op 16-5-84.

Op 16 mei 1984, omstreeks 19-00 uur, verzamelden ten huize
zich o.a.
de navolgende personen.

JANMAAT, Johannes C.H., 3-11-193*+

In totaal verzamelden zich zo'n 50 personen. Onder hen bevonden
zich een aantal kandidaten van de CP t.a.v. de deelraadsverkiezingen.
Door
werden een een dertigtal honkbalknuppels de woning
van
binnen gedragen. Naar verluidt waren deze honkbalknuppels door het Dagelijks Bestuur betaald*
In het vervolg zullen deze honkbalknuppels bij elke actie worden
meegenomen. De honkbalknuppels werden onder de aanwezigen uitgedeeld. Een groot aantal aanwezigen had reeds "uit voorzorg"
•elf het nodige wapentuig meegenomen (ploertendoders, etc.).
Onder andere door
werden 12 personen uitgezocht die de
huizen van de kandidaten van de CP moesten gaan beschermen.
Met uitzondering van deze 12 personen gi~ng een ieder van de aanwezigen naar het wijkcentrum "De Bever", alwaar de uitslag van
de verkiezingen kon worden gevolgd.
Ia het wijkcentrum kwam het tot een kleine vechtpartij tussen een
journalist en o.a.
..Door de politie werden de vechtenden
gescheiden.
'.
Nadat de einduitslag bekend was geworden is de groep naar de
woning van
teruggegaan. Aldaar heeft oen tot 02.00 uur
naar aanleiding van deze einduitslag feest gevierd.

S T A F B E S P R E K I N G

d . d . 2 9 mei

1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - HB - HC - DIB - HFID - HPZ - HSBP
HTD - HK

Afwezig:

HE

1.

2.

4. CP
Deze partij trok alom sterk de aandacht. Bij de overheid, K.n. in
kringen ontstond grote onrust.

5.

6.

politie-

A U R O R A

d.d. 5 juni 1984

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD - HK

Afwezig:

PHBVD

1. CP
De NRC bracht Jl. zaterdag een goed artikel over de CP. Inmiddels
is er sprake van de oprichting van een ordedienst o.l.v. een exmarinier.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACD
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Vergadering kring Den Haag Centrumpartij op 15 juni
Op vrijdag 15 juni 1981* werd er op het Binnenhof een kringvergadering van de afdeling Den Haag van de Centrumpartij gehouden.
De navolgende leden waren aanwezig:

Johannes Q.H. JANMAAT

200 A 03
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VERVOLGBLAD Nr.

2a

Bij d|MüH-/inf. rapport nr. 2

De nieuwe kringvoorzitter
opende de vergadering en
sprak over zijn benoeming én de ~samenstelling van het bestuur.
De Europese verkiezingen werden nog eens aangehaald. Hij deelde
mede dat diverse actieve leden verschillende stembureau's hadden
gecontroleerd en dat er gebleken was dat enkele stembureau's
meer dan 15# CP-stemmers telden.
In Alkmaar zouden 2 stembureau's fraude hebben gepleegd.
E.e.a. zou worden uitgezocht,
Vervolgens werden de notulen gpredgëlfreurd en werd medegedeeld
.dat de Rotterdamse hoofdagent
: aanwezig was voor het
beantwoorden van eventueel gerezen vragen over de Rotterdamse
deelraadverkiezingen. Als laatste werd uitgelegd dat de Turk
die meedeed in de TV-uitzending van de CP een grijze wolf was en
niet bang was uitgevallen.
Vervolgens kreeg ..
. het woord. Ook hij vertelde over de
activiteiten rond de Europese verkiezingen. Het bestuur was van
plan ongeveer 5000 folders per maand rond te brengen. Hij vroeg
om actieve medewerkers, verzocht een ieder te reageren op ingezonden stukken en de vergaderingen te bezoeken van o.a. wijken dienstencentra. Verder was het bestuur van plan Den Haag
op te splitsen in wijkafdelingen. Dat bevorderd de bestuurlijke
mogelijkheden.
stak hierna nog een speech af over de agressie op
straat. Het J.A.C, kreeg een behoorlijke veeg uit de pan en hij
vond verder dat de partij niet stuk mocht gaan aan interne tegen
stellingen.
Hierna kreeg
de gelegenheid tot het beantwoorden van
vragen.'
vroeg of zijn positie in de partij niet schadelijk was voor zijn carierre. Hij vond van niet. Men had hem
naar de Meldkamer overgeplaatst om niet teveel met het publiek
in MH»»rkl»g aanraking te kunnen komen. Juist in deze positie
kreeg hij echter veel met mensen te maken en hij had al diverse
vragen over de partij moeten beantwoorden. Hij dacht zelf niet
verder te komen dan hoofdagent;
~! vroeg nog iets over
zijn staat van dienst bij de politie. Zijn chef dacht wat dat
betreft positief over hem. Dan moest hem volgens m
wat
zijn carrieregang betreft niets in de weg staan. J
dacht dat er tegen hem altijd wel iets te vinden was. .
vroeg naar de maatregelen rond zijn beBdiging als deelraadslid.
De plaatselijke politie had alles in de hand, alleen moesten er
zoveel mogelijk leden van de CP aanwezig zijn.
Als laatste neemt JANMAAT het woord. Hij had het ook over de
Europese verkiezingen en over de plaatsing van kernwapens.
Volgens hem mag er alleen tweezijdig ontwapend worden. Na het
beantwoorden van enige vragen over deze problematiek sloot de
voorzitter de vergadering.
.
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Topkaderweekend van de Centrumpartij gehouden in hotel de
Plasmolen te Mook.

In het weekend van 22 t/m 24 Juni werd er in hotel de Plasmolen
te Mook een topkaderweekend van de CP belegd. Uitgenodigd waren
de navolgende personen: (bijlage I).
Prits H. BROOKMAN
Harten Th. GISSEN

Johannes G*H. JANMAAT
Nicolaas Tj. KOMST
Dlngeman H.M. SEGERS

Alfred J.C. VIERLING
Willem Th. VREESWIJK
Hendrik W. de WIJER

Na de maaltijd begon men omstreeks 21.15 uur met de vergadering.
JANMAAT stelde voor eerst de interne verhoudingen ter sprake te
brengen. De Pu ER. SEGERS en
wilden echter eerst de
agenda afhandelen.
JANMAAT moest hiermee accoord gaan.
Financ JBle situatie.
KONST was voorzitter en gaf een toelichting op de financiële
situatie. Er was ongeveer ƒ 70.000,— in kas. JANMAAT merkte op
dat het DB zich het beste aan de zogenaamde "vestzak-broekzak"
methode kon vasthouden. Het overhevelen van kapitaal vanuit de
partijkas in het wetenschappelijk bureau en de schumacherstichting. Een aanvangskapitaal voor de stichtingen was noodzakelijk
voor het declareren van kosten en middels rekeningen was men
dan weer verzekerd van aubBidie.

Iedereen was het daar mee eens (Bijlage II).
Het curatorium moest zich maar beraden over de financiële draafc_
kracht etc. (Moot.: vanaf heden sou getracht worden het

wetenschappelijk bureau op een behoorlijke manier te laten
draaien. Voorheen waren de verkiezingen en de partij-uitbouw het
belangrijkst geweest).
VREESWIJK vroeg een budget voor drukke r skos ten aan. Tot nu toe
had hij' de kosten altijd voorgeschoten. JANMAAT waarschuwde hem
dat hij in de toekomst de drukker niet meer zwart moest betalen.
De rekeningen konden via Ém het wetenschappelijk bureau worden
gedeclareerd. KONST stelde voor om een financiBle commissie samen
te stellen.
onderschreef deze behoefte temeer daar er ooit
eens belastingcontrole zou komen.
JANMAAT vond dit geen argument aangezien zijn broer de boekhouding
naar behoren uitvoerde. Hij voegde hieraan toe dat de penningmeester en secretaris op het partijbureau de boeken konden controleren.
Rond dit onderwerp blijkt nogal wat irritatie te bestaan tussen
JANMAAT en
L. De penningmeester
had de boeken ter controlering mee wTIÏeh nemen. JANMAAT wasHSTermee niet accoord gegaan
en vond dat de penningmeester niet het werk van de voorgaande
penningmeester hoefde te controleren. VIERLING maakte bezwaar
tegen het betalen van ƒ 2.000,— ten beftoeve van drukker skos te n.
Hoewel hij had beloofd de kosten van alle folders die boven de
150.000 stuks kwamen voor zijn rekening te nemen, verwachtte hij
kwijtschelding van zijn schuld.
Hij gebruikte als argument dat hij al 3500 ka voor de partij had
gereden en zodoende veel kosten had gemaakt. In totaal waren er
370.000 folders gedrukt en verspreid.
L en GISSEN vonden echter
dat hij zijn belofte na moest komen. JANMAAT vond dat hij niet
over VIERLING's portemonnaie kon be schikken en vroeg of betrokkene
een oplossing wist. VIERLING wenste dat zijn schuld hem zou worden
kwijtgescholden.
Na stemming bleek dat men hem ƒ 1.000,— wilde laten betalen.
De WIJER en JANMAAT brachten dit bedrag samen op tafel en het
probleem was geregeld.
Stemgedrag 2e kamer (bijlage III).
Op zaterdag omstreeks 09.00 uur werd de vergadering voortgezet.
BROOKMAN verweet JANMAAT inconsequent stemgedrag In de 2e kamer.
,~KONST hacl hisr ook het nodige van te
vertellen."Volgens JANMAAT iwas dit te wijten aan de negatieve
publicatie's van de tegenpartij. Zijn stemgedrag was afhankelijk
van het gehele wetsontwerp en niet zoals de tegenpartij suggereerd een gedeelte daaruit. Bij motie's zonder toelichting zou
JANMAAT altijd tegen stemmen. ___^_ vond dat de leden via de
Middenweg daarop geattendeerd moesten worden. Uitèfctdelijk kwam
men overeen dat e.e.a. in het Centrumnieuws geplaatst zal worden,
VIERLING kreeg deze taak toebedeeld.
Samenstelling nieuwe HB.
had graag gezien dat de kringen in evenredigheid in het
vertegenwoordigd zouden worden.

l

De grotere kringen hadden thans veel meer leden in het HB dan de
kleinere. De grote vraag bleef echter hoe men de verdeelsleutel
wilde toepassen. YIBRLING vroeg of de huidige of toekomstige
kamerleden in het HB bleven. Voorlopig zou dat gehandhaafd blijven. Gemeenteraadsleden hadden echter nog geen toegang en .
moest voor het secretariaat
wel in het HB worden opgenomen. De voorzitters en secretarissen
van de diverse kringen bleven in het HB. Er ontstond nog enige
discussie over het opnemen van niet-leden. BROOKMAN en _
zijn beiden geen lid. Men besloot hen niet op te nemen.
zat daar wel mee. I.v.m. zijn werkkring kon hij niet openlijk als CP-lid naar bulten komen.
reageerde daar
onmiddel!Jk op en vond dat o.a. hijzelf die overweging ook had
moeten maken. Een ieder moest vroeg of laat kiezen.
Geschlllencommiasi e.
Naar aanleiding van de recente moeilijkheden in het vorige DB
had het HB besloten een geschillencommissie in te stellen. De
vraag was of deze commissie als adviserend lichaam of met dwingende uitspraken in het leven moest worden geroepen. Gekozen werd
voor een commissie mm bestaande uit 3 leden met een adviserende
taak naar de leden van het HB toe. De eindbeslissing zou in het
HB worden genomen. Er werd besloten uit een aantal terplaatse
naar voren gebrachte kandidaten een commissie dootrstemming samen
te stellen. Gestemd werd over de navolgende personen
4
ÜW.
;.-•
,
.
. en BROOKMAN. •---•Mw
6
kreeg 9 stemmen,
7 en
voorkeurstemmen. Aldus werd de nieuwe commissie gevormd.
BROOKMAN kreeg b stemmen,
2 e»
1 voorkeursstem,
Hen zal deze leden nog moeten benaderen.
Volgens
zou er ook een Juridische commissie moeten worden
ingesteld. Doel van deze commissie zou zijn de pers systematisch
te benaderen als er weer negatief over de CP zou worden geschreven en o.a. om de inhoud van de folders te controleren. Iedereen
vond het een goed voorstel. Dit tot taakontlasting van het DB,
JANMAAT vond dat deze commissie ook de nota van
zou
moeten beoordelen. Zitting in deze commissie zullen hebben :
,
;
." , D.H.H. SEGERS. _____
. en YIERLlflGT"
De afwezigen zullen hierover benaderd worden.
Veilighelds- en coördinatiecommissie.
Volgens de VIJER zou zo'n commissie ook moeten worden ingesteld.
Doel een evfT. ordedienst en een beveiligingsdienst op te richten.
De ordedienst was naar aanleiding van het gebeuren in Boekei
noodzakelijk gebleken. Een veiligheidsdienst was nodig om maat-?
regelen te treffen voor de beveiliging van het partijbureau.
JANMAAT was bang dat de tfIJERS voorstel alleen om een ordedienst
draaide. Hij was bang voor negatieve publiciteit. SEGERS en
"
waren echter evenals de WIJER voorstander van zo'n commissie. Besloten werd dg WIJER,
en ;
voor deze
commissie te benoemen,^LÖNSfzou eerst afwachten wat er uit
genoemde commissie voortkwam.
Interne verhoudingen.
SEGERS vond dat het niet normaal was dat enkele leden van het DB
in het geheim vergaderden.
•WAM

•'• -'.:-

Uiteraard doelde hij op de laatste gezamelijke kringbe stuur ave rga de ring van Dordrecht, Den Haag en Leiden. QIESEN vertelde dat
deze vergadering was belegd om de bestuursleden beter te Ie r «m
kennen. KOMST vond dit soort vergaderingen ondermijnend werken
voor het DB. Tevens lag er een afspraak dat alle kringbestuursvergaderingen gemeld moesten worden. Betrokkene veronderstelde
dat de vergaderingen gericht waren tegen het DB en dat men tever l
een onafhankelijke koers wilde varen. JANMAAT ontkende dit, maar
erkende wel dat tijdens de vergadering enige kritiek was geuit
i.v.a. het artikel in de NRC.
Trouwens over ondermijnend gesproken JANMAAT vond dat KOMST niet
in de keuken van het partijbureau aan
had moeten vragen
of JANMAAT een verhouding met haar had. Als hij dat had willen
weten dan~had hij dat aan hem moeten vragen. KOMST had daar echter
niets mee bedoeld. Er was duidelijk irritatie tussen betrokkenen.
_____
GIEgEN vond het west er
te slecht vertegenwoordigd in Eet DB. 3SGERS vond dit onzin en
verklaarde dat het toch de wil van het congres was geweest. Verwijzend naar het artikel in de NRC was GISSEN ook bang dat het DB
een andere koers zou gaan varen. KONST verweet GISSEN dat hij ook
wel wist dat de pers alles verkeerd uitlegde en vond dat ze daar
elkaar niet mee om de oren moesten slaan. De tegenpartij zou
altijd trachten een wig te slaan tussen hen. Er werd van onderwerp veranderd en BROOKMAN vond dat het partijbureau nodig moest
verhuizen. JANMAAT werd privé teveel met zijn werk geconfronteerd.
Betrokkene gaf toe dat dit zeker een bezwaar gaat worden. Later
zou dit onderwerp nog behandeld worden.
Nota minderheden, (zie bijlage IV).
JANMAAT naa als voorzitter de vergadering over. Hij vroeg f
;
"hoe het nu precies zat met zijn nota over het recht van
noodweer. Volgens t
was dit een klein onderdeel uit de
nota en in eerste aanleg nog bedoeld als discussie stuk. "* _
was reeds met de juridische kant bezig. JANMAAT vroeg
onder wians verantwoording de nota moest vallen. _
liet
dit afhangen van de uitslag van het juridisch onderzoek. Of het
zou onder zijn verantwoording of onder de verantwoording van het
wetenschappelijk bureau vallen.
yiERLING^verklaarde eveneens aan dfc/nota te werken. Deze nota zou
onder verantwoordelijkheid van de partij worden geschreven. Het
was _
; niet erg duidelijk en hij vroeg of er dan twee nota's
werden uitgebracht. Nu bleek dat in eerste aanleg _
[ en
yiERLING samen aan een nota hadden gewerkt. Betrokkenen verklaarden beiden niet met elkaar te kunnen werken. Hoewel de nota door
beiden was gemaakt had VIERLING na de negatieve publicatie 's over
genoemde nota zich middels een ingezonden stuk gedi standeer d van
dit schrijven. Nu de zaken er zo voor stonden vroeg
_
zich af of betrokkenen toch hun nota's niet konden samenvoegen.
VIERLING was daar niet zo enthousiast over. Volgens JANMAAT is
het omnogiijk met twee nota's te komen en stelde voor~~dlJH5ëste
nota uit te kiezen. _
stelde voor om toch met VIERLING
het probleem samen tot een oplossing te brengen. VIERLIHG ging
daar mokkend mee ace oord.
strat ie .
Volgens KOHST waren er nogal wat leden die hun contributie niet

hadden betaald. VREESWIJK was bereid naar Den Haag te komen om
deze leden telefonlsch ^të benaderen. __^__ was van mening dat
de leden per kring benaderd moesten worden. JANMAAT wees op het
feit dat genoemde leden reeds een brief hadden ontvangen. Besloten werd de leden telefonisch te benaderen. Werd daarop niet gereageerd dan zou men alleen het Centrumnieuws ontvangen.
Hervorming PPK.
Besloten werd de navolgende leden op te nemen in het PPK* Het
gehele Dflt de voorzitter en secretaris van de Schumaoherstichting
en het wetenschappelijk bureau, de 2e kamerfractie, een vertegen-l
woordiger van de Jonge Geuzen en op voorstel van JANMAAT zal
_"
als een van de oudste bestuursleden er ook in blijven.
De vraag was echter of BROOKMAH en .
er in moerfcen. Het
DB zou_zich eerst moeten beraden over de status van BROOKMAN.
~~j zou moeten besluiten of hij nu lid zou worden van de
partij of niet. In het PPK zullen t.z.t. wel gastsprekers kunnen
worden uitgenodigd. De indeling zal er als volgt gaan uitzien:
- Alle DB-leden;
"
[ e» JANMAAT voor het wetenschappelijke bureau?
- VTEHLIHG~"en VHKü^wiJK voor de Schumach er stichting;
- _
__
voor de Jonge Geuzen;
als adviseur en
~ JANMAAT voor de 2e kamerfractie.
In de statutencommlssie bestaande uit de leden
f ffiOBRS.
VIERLING.
. en GISSEN, zullen de wijzigingen in de statuten bekeken wordaa. Door SEGERS werd een concept statutenwijziging gemaakt, (zie bijlagen VÏ, VII en VIII).
Partijbureau,
: vroeg aan JANMAAT wat voor termijn hij wilde Instellen voor
de verhuizing van het partijbureau. Betrokkene wilde de partij
niet voor het blok zetten maar dacht dat 1 januari 1985 een redelijke termijn was. De gedachten gingen voorlopig uit naar hotel
Astor in de Zoutmanstraat te 's-Gravenhage welke eigendom is van
de vader van KONST. Geruchten gaan dat betrokkene wil stoppen
met zijn hotel. KÖÏBT. SEGERS. de WIJER. JANMAAT en VREESWIJK als
deskundige zullen hierover met betrokkene gaan praten.
Media.
Nogmaals werd het artikel van de NRG aangehaald. KONST gaf toe
zich wederom ±» op de journalistiek te hebben verkeken. De pers
was alleen maar op rottigheid uit. Ook de WIJBR had zich hierin
vergist. I n het vervoeg zullen dergelijke artikelen eerst in het
DB besproken worden. '
l dacht aan het instellen van een
officiële persvoorlichter. VTERLIMG was het hier niet mee eens.
Volgens hem kon je een bestuurslid niet weigeren een intervieuw
af te staan. Afgesproken werd dat grote intervieuws van te voren
besproken worden. Over leden zal niet meer worden gepraat.
Tenslotte werd _het weekend geëvalueerd. De interne
tegenstellingen werden
niet weggepoetst. Algehele mening is dat
de partij als een gesloten front zal blijven optreden. Op 15 en
16 september zal er nogmaals een weekend worden georganiseerd.

IAM

|

1744489

AAN: De leden van net
Dagelijks Bestuur
van de CENTRUMPARTIJ.
Den Haag, 18 juni 1984.
Geachte bestuursleden en genodigden,
Tijdens het week-end van 22 t/m 24 Juni 1984 houden wij ««n kaderweekend i.v.m. organisatie, presentatie, coördinatie en program-bepaling.
U wordt vriendelijk, doch wel dringend verzocht om 17,30 uur op vrij' dag 22 juni 1984 aanwezig te zijn ten huize van de partijsecretaris
D.H.M.Segers, Steegstraat 14 te Linden.
Linden ia gelegen tussen Grave en Cuijk en is te bereiken via Den
Bosch, Oss, Grave.
• Voor «ventuele verdere informatie kunt u bellen 08850 - 2 14 13Wij heten u bij voorbaat van harte weikoe» en rekenen op uw komst gezien de belangrijkheid van dit Week-end.
Intussen wens ik u een prettige bijeenkomst toe. Het vriendelijke
groeten,

D.H.M.Segers
partijsecretaris.
cc.: Konst, de Wijer, Lier,v.d.Heijden,Giesen,Termijn,
Janmaat,BruiJn,Vierling,Vreeswijk,Zwalve,Ter Heege
en Brookman.
Ingesloten gelieve u een aantal congresstukken aan te treffen waaronder de agenda.
Bij onverhoopte eventuele verhindering, verzoeken wij u, gezien de
kosten verbonden aan dit weekend, ons tijdig daarvan op de hoogte te
stellen.
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Daarvan naar het Wetenschappelijk Bureau

ƒ 50.000,—

Maar de Schunacher Stichting

ƒ

Eigen te besteden gelden

ƒ 15.000,--

l^lefoonrekening (7 lijnen) per Jaar

ƒ

4.000,—

Kaatooronderhoud per jaar

/

1.600,—
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5.900,"
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15 december 1983

1.

26.10.82

il. 2.

25.11.82

3.

25.11.82

.; 4.

22.12.82

'A. '

t

regen het achterwege laten van de invoering
van een eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
{17 645 nr. 2 - motie Beckers) •
(C? samen roet CDA, WD, RPF,, GPV, SGP)
tegen het afzien van inkrimping personeelsformatie bij de overheid.
:
(17 555 nr. 46 - motie Van der Spek)
{CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
tegen een evenwichtig woonlastenbeleid
(17 555 nr. 41 - motie Beckers)
(C? samen roet CDA,' VVD, RPF. GPV, SGP)
tegen het niet-invoeren van een eigen bijdrage

voor medicijnen
5.

22.12.82

6.

22.12.82

(17 600 XVII nr. 32 j- motie Muller)
(C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
teger. het afzien van het extra korten van
onderwijspersoneel
(17 678 nr. 25 - motie: Mik)
(C? samen roet CDA, VVD; .EVP)
voor afschaffing.van jmin'imum-daglocn voor
mensen in de WAO, WWieh WWV en herziening
daarvan bij WW en WW.»
(17 647 wetsontwerp) *

(CP samen met CDA, WD,
Sr- 7.

22.12.82

voor beëindiging der vereveningstoeslagen
(17 764 wetsontwerp)

(CP samen met CDA, WD,
8.

22.12.82

9.

21.12.82

21.12.82

21.12,82

RPF, GPV en SGP)
RPF, GPV, SGP)

voor beperking herziening wet minimumloon +
uitkeringen sociale verzekeringswetten •*• uitkeringen pensioenen uit andere wetten per
1.1.83
(17 677 wetsontwerp)
(C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)^

tegen het vrijlaten van bijverdiensten voor
si3 srancstrekkers
(17 600 XV nr. 17 - motie Groenman)
(C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
teoen een vrijlatingsfaciliteit voor éénoudergezinnen
(17 600 XV nr. 18 motie Buurmeijer)
(CP samen met CDA. WD, RPF, GPV, SGP, D'66)
tegen afzien van bevriezing-van minimumloon

en sociai» uitkeringen per 1.7.83
(17 666 nr, 7 motie Wöltgens)
(CP samen met CDA, WD, RPF. GPV, SGP, D'66)
tegen afzien van roepassing van de inflatiieKorrekt.ie
!:~ 666 r.r. B aotie Woltgens)
:

(C? samen niet CDA, WD, 3PF, GPV, SOP)

;•

13.

21.12.82

,

.14. 21.12.82

voor, beëindiging van het recht op bijstari'd
voor 16- en 17-jarigen {wijziging AKW, ZFW,
Bijstandsbesluit).
17 697(wetsontwerp)
(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP, EVP)
tegen een regeling voor werkloze schoolverlaters
(17 697 nr. 11 motie Ter Vele)
(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP, EVP)
tegen een parallelle inkomensontwikkeling
tussen werknemers en zelfstandigen.
17 600 XIII nr. 6 notie Salomons)
(CP alléén)
teeen verbetering aftrekposten voor uitgaven
AWBZ

(17 600 XVI nr. 88 - motie Kaas)

(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, $GP)
tegen kontributie-vrijdo* openbare bibliotheken
voor de jeugd.
(17 472 nr. 10 - motie Niessen)
(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
i
18. 17.03.83
f .*•',-•

r-1-.i .- • .»• ".

19. 15.03.83

tegen het afzien vat) verdere maatregelen in de
kinderbijslagsfeer
(17 696 nr. 16 - motie Brouwer)
(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP, D'66)
V
tegen het heroverwegen systeem van vergoeding
van vervoerskosten l.o. in bijzondere omstandigheden.
(17 €00 VIII nr. 105 motie Baars)
(CP alléén)

20. 19.05.83

tegen het afzien van de wijziging van fcubsidiabe
servicekosten van woningen met voor ouderen aangepaste dienstverlening.
(17 925 nr. l - motie NvpeIs )
(CF alléén)

21. 19.05.S3

tegen het onverlet laten van de hoogte van
stüd iebeurzen.
(17 860 nr. 19 - motie Van der Spek)
;c? samen met CDA, WC, HPF, GPV. SGP)
s
•>* tacen het. ongewijzigd laten van het systeem var.
individuele huursubsidie, vocrdet een wettelijk
regeling is gemaakt.
fLT1 BéC nr. 21 - notie Brouwer} •
;C? sair.en met CDA, V/D, RPF, GPV, SGP) .

22. 19.5.83

tecen hst cewoon deer laten jaan van de haif;asrli;kse aanpass-nc var. minimumloon' en uitoc i.7.83'

- 3-

!j4. 07.06.83

25. 07.06.83

26. 07.06.S3

E:.i 27. 21.06.83

28. 21.06.83

19. 21.06.63

. 30.06.83

: voor verhoging kollege- en kursusgelden .
11? 791 wetsontwerp)
{C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
: tegen het intrekken van de eigen bijdrage
AKBZ met terugwerkende kracht.
(17 600 XVI nr. 139 - motie Van Es)
(CP samen net CDA, WD,. RPF, GPV, SGP, D' 66)
: tegen het opschorten van de eigen bijdrage
AWB2 .
(17 600 nr. 141 - motie Eshuis)
(C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP, D'66)
: tegen verhoging minimumloon en daaraan gekoppexae uitkeringen overeenkomstig Wet Aanpassingsmechanismen
(17 940 nr. 11 - motie Brouwer)
(CP samen met CDA, VVD, RPF, GPV, SGP, D'66)
•' -e°en afzien van verhoging openbaar vervoerstarieven in afwachting van evaluatie van de gevolgen voor de minst dr.aaakracht.igen
(17 600 XII nr. 69 - motie Eshuis)
(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
het onderzoeken van extra belastingen voor
de hoge inkomens (dus niet korten van de minima) .
(17 940 nr. 15 - motie wüiems)
(CF samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP, D'66)
tegen eigen bijdragen van WSW-ers voor woonwerkverkeer opschorten.

(17 600 XV nr. 114 - motie Willoos)
31. 30.06.83

32. 30.06.83

(CP samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
tegen een gelijke behandeling voor werkers in de
WSW en werknemers in het bedrijfsleven. •
i 17 666 nr. 16 - motie Knol/Ter Veld)
(C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)
tegen het onverlet laten van de hoogte van
stueiebeurzen.
(17 600 VIII nr. 83 - motie Willems)
(C? samen met CDA, WD, RPF, GPV, SGP)

