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Hoofdbestuursvergadering Centrumdemocraten
Op donderdag 12-2-1987, te 19.30 uur, is een hoofdbestuursvergadering
gepland van de Centrumdemocraten, te houden in het parti jsecretariaat

7er plaalise aangeXomen "bli^Yrt., da"t de plaat-s van vergaderi-ng
is en wel in zaal 5 van het Congresgebouw te 's-Gravenhage.
Omstreeks 20.00 uur zijn 31 personen aanwezig. Behalve het gebruikelij-Jj
ke aantal hoofdbestuursleden is ook een aantal kandidaten uit diverse
kieskringen voor de Provinciale Staten aan-wezig.
Na een kort openingswoord door JANMAAT, Johannes G.H.
wordt
medegedeeld, dat o.a. in de gemeenten Haarlem, IJmuiden en Ridderkerk
bezwaren zijn gemaakt tegen de ingediende handtekeningenlijsten met de
ondersteunende handtekeningen t.b.v. de kandidatenlijsten van de Centrumdemocraten.
!>oor in hoger beroep te gaan tegen deze beslissingen zijn de Centrumde-:
m©eraten in Haarlem en Ridderkerk in het gelijk gesteld.
Op donderdag 19-2-1987 zal er een redactievergadering plaatsvinden van
het nieuwe partijorgaan CD-ACTUEEL.
Het ligt tevens in de bedoeling het blad binnen 14 dagen aan de leden
toe te zenden.
Voor wat betreft de a.s. verkiezingscampagne deelx JAIIMAAT mede, dfidr *
i.v,ffl. geldgebrek nagenoeg geen nieuw verkiezingsmateriaal vervaardi-gdi»
kan worden, zodat volstaan raoet worden met het "oude materiaal".
In dit verband uit JANMAAT kritiek op de kring Rotterdam van de CDfl
naar zijn zeggen op eigen houtje een verkiezingsfolder heeft
altfeans niet alle voorgestelde wijzigingen heeft verwerkt in die
Er oatstaat een felle discussie tussen het Rotterdamse kringbestuur'^en
wordt echter niet bereikt en vanw«ge tiddgeferei
(
afgesloten.
Oofe'voor een eventuele rondvraag is nagenoeg geen gelegenheid
23*00 uur wordt de bijeenkomst gesloten.

CENTRUMDEMOCRATEN
Postbus Sit. 2501 CB

'S-GRAVENHAGE

Telefoon: 070 - U6.92.61

Cravenhage,

870326 080

•» februari 1987
Aan de Leden van het Hoofdbestuur en speciale qenodiqden.

Dames en Heren,
het Dagelijks Bestuur nodigt U hierbij uit voor een vergadering van het
Hoofdbestuur. De vergadering zal 12 februari a.s. worden gehouden op
het partij-secretatriaat (van Merlenstraat 5U, Den Haag). De leden z'rjn
welkom vanaf 19.30. Het is niet toegestaan tijdens de vergadering te
roken, ook kunt u geen introducers meenemen.
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Opening door de partijvoorzitter
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Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Afioop indiening kandidatenUjsten

U.

Jurtdische procedures

5.

Partijblad
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Finaneien

7.

Polders

8.

Vekiez^ngscatnpagne

J9.

Rondvraag

49, * Sluiting
fie Seer^taris wenst U een goede vergadering toe.
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Afz.
: BO
Ref .nr.: 220520
Datum : 5.3-1987
MM/Co : 2047?Mf-36
Agnr. : 870313-0^3

Aard v.h. stuk: Hoofdbestuursvergadering Centrun-Denocraten te Den Haag
dd. 12-2-1987.
Bekend werd, dat de nieuwe naam van het partijblad
van de Centrum-democraten ""CD-AKTUEEL" is.
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Betreft:

Centrum Partij - Enmeloord
In verband met de a.8. verkieeingen van de provineiale staten werden
handtekeningen Terzameld t.b.v. de kandidatenlijst. Dat hierbij op
bijzondere wijze gebandeld is moge blijken uit
bijgevoegd
- kranteartikel uit de Leetumrder Courant
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- ' - • hebbencewild. De be
i door ienuutd te zjja 1
vande .
een verklarinr
van de partti tv
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Dit zegt Dolf Winkler, de ™«
van bet gewest Flevoland van de
mene Nederlandse Bond voor ~
(ANBO), die de fraude onlan
dekte.^Toenikdekandidatei ,
ogen kreeg. zag Ik dat daar eenjaatal
namen van bejaardenop stood. 09 na'vraag wisten ze niet eem dati* J|etekenJ hadden.

Uittreksel
Voor: ACO-0
£g
Uit : ACD-0
PD
OD
Aard v.h. stuk:

Naam: 262.211 CD.-3
Rotterdam
Naam:

Afz.
: BO
Ref.nr.: 220.681
Datum : 20-5-8?
F KfltfCo : 2048198-57
Agnr. : 8?0326-086

Centrumdemocraten. Kring Rotterdam.
Bekend verd, dat er 8000 verkiezingsfolders gedrukt worden
voor de prov. Statenverkiezingen Kieskring Rotterdam.
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Da afgang van aan rechtstaat
Recerjtelijk maakte de S.H V- bekend zich u i t Zuid-Afrika
te zullen terug trekken. Door terreur van extreem linkse
organisaties in ons land moest deze multinational met
lede o.ren loezien hoe tailoze vestigingen in Nederland
door brandstichting verwoest werden, schacle / 150 miljoen
De Nederlandse regering b l i j f t weer eens in gebreke en
ziet toe hoe eigendommen van Nederlandse staatsburgers
met ae grond gelijk gemaakt worden, nlet bij machte of
van zins daadwerkelijk in te grijpen.
Eens te roeer blijkt hieruit opnieuw het wanbeleid van
een falende regering die niet in staat is de veiligheid
van zijn volk te waarborgen.

Wij waren gewaarschuwd
Janmaat (Oentrumdemocraten) heeft het Nederlandse volk
altijd al gewaarsohuwd voor het afkalveren van de democrat ie en de gevolgen wat dat voor de Nederlandse samen
leving kan hebben. Het wanbeleid dat door de diverse re
geringen gevoerd werd is door Janmaat herhaaldelijk aan
de kaak gesteld. Dat werd hem niet in dank afgenomen...
Het gevolg was dat de regering de B.V.D. op Janroaat los
liet. Door infiltratie binnen de Centrumpartij werd een
scheuring bewerkstelligt, met hulp van de linkse persmedia. Janmaat is echter terug gekomen met de GENTRUMDEMOCRATEN om het Nederlandse volk te wijzen op het
immer falende beleid van een regering die niet in staat
is om in ons land orde op zaken te stellen.

Unkaa tarraur badraigt onza damocratia
De democratie wordt in ons land bedreigt door het geweld
van linkse terreur-organisaties, hierbij gesteund door
linkse partij«n.
Het was links - dat bij het huwelijk- en later bij de
kroning van onze koningin Amsterdam veranderde in een
soort Belfast
Het was links - dat met geweld pogingen ondernam om de
Paus te verhinderen zijn geloofsgenoten te ontmoeten
Het was links - dat in Kedichem een hotel in brand stak
waardoor mensen ernstig gewond en verminkt werden....
Het was links - dat het leven van ons staatshoofd bedreigde en haar dwong van een achter-ingang gebruik te
ma ken, bij de opening van de A«isterdamse Stopera....
Met was links - dat opriep tot burgelijke ongehoorzaamheld, proletarisch winkelen en geweld predikte....
streven naar anarehle en omverwerping der democratic

Het is de lirtkse krakersbeweging die voortdurend veldslagen levert met de M.E. wat van Amsterdam een verpauperde stad maakt en de politic tot wanhoop drijft.
Het is extreem links dat nu met ware terreur zijn ZuidAfrika denkbeelden aan ons wil opdringen. De P.v.d.A.
denkt deze praktijken te kunnen goedpraten, terwijl C-D.A.
en V.V.D. te slap zijn om in verweer te koraen.

Vijfd* Coloniw
In Nederland wemelt het ondertussen van de pacifisten die
denken nun geweten sehoon te houden. Z1J worden aangemoedigt door godspredikers die meer en meer de gelovigen ult
de kerk Jagen, door hun voorliefde voor illegale buitenlanders en drugs-verslaafden.
W1J moeten er in alle ernst rekening mee houden dat "Vijfde colonne" van toe pass ing is op links georle*nteerde personen, partiJen en actiegroepen, die steunend op subsidies
strijden tegen de N.A.V.O. om zodoende onze grenzen onverdedlgbaar te maken tegen een potentife'le vijand.

S.H.V. toom v«r«ntwoord«lijkh^clH^vo«l
Parlements- en regeringsleden spreken nu hun spijt uit
over het genomen besluit van de S.H.V. WiJ van de Centrumdemocraten respeeteren het genomen besluit omdat de S.H.V.
in tegenstelling tot de regering, blijk geeft van verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn personeelsleden.
Het z6vee]-te falen der regering is de oorzaak dat de
S.H.V. in arre*i moede het hoofd moest buigen voor terrorIsrae,
Ondertussen heeft ook de Shell het terrorisme aan den lijve moeten ondervinden. Terwijl Bruynzeel bevreesd besloot
eveneens de banden met Zuid-Afrika te verbreken. blijkt
er nu ook bij de K.L.M. al paniek uitgebroken te zijn.
Het is de hoogste tijd dat de B.V-D. zieh bezig gaat houden met de staatst>edreigende extreem linkse terreur-organtsaties. Ook zal de regering, om verder gezichtsverlies
te voBrkomen, zieh op korte terfliijn ten doel moeten stellen het politie-apparaat uit te breiden; ter bestrijding
van de misdaad en de z.g,n. klelne criminaliteit, zodat
de burger zieh we«r veilig op st^raat zal kunaen begeven.
EE CSia?RDHiaEMO(a?ftf®I WIJKEJI HIET zij stellen zieh ten doel
de belangen van Nederland en zljn Inwoners te behartigen.
WIJ STREVEN NAAR EEN VEILIG EN I£EFBAAR NETERLAND
CT*» steun Is daarblj nodtt^ *... * S*ew daarom t?p 18 tnaart
* G8iMRi&iS[Q^i$EN LUST 12 MAT BE NEDERLANDSEffiLANGENNIET VAUEN - J5RT BOET EE REQER1NG WEL -

sea dona tie tstn ons wrk te s*eanen op g4a»o
. Centruindemoopaten Dea Haag,

870326 086

Rrlngseere tar iaat :
POBtbus 6412
K Rotterdam
. 01-0-4J 71 793
m 18.00 uur 010-48 27 026
Rotterdam, datum postmarkAan de leden van de Centrumdemocraten
en sympathisanten.
Geacfcte «evrouw(Heer),
WiJ delen U mede dat de Centrumdemooraten bij de komende verkiezingen voor de
Provineiale Staten op 18 maart 198? zullen tneedoen in drie provlncies te we ten:
Zttid-Ttolland ( 7 kieskringen), Noord-Holland ( 6 kieskringen) en de provincie
Utrecht { 2 kieskringen).
Daarbij doen de Centrumdemocraten bij de Rotterdamse deelgemeenteraadsverkiezingen
geliaktljdig mee in de wi jk Charlois .
Ons toegewezen lijstnummer is 12 Dus ........ CENTRUMEEMOCRATEN LIJST 12
........
Omgaande is een cop ie- folder ingesloten zoals door ons in ruime mate verspreidt bij
o.a. vestigingen van Makro - S.H.V. - Shell - enz.
Wij vinden dat we hiermede attent* ingegaan zijn op de onverkwikkelijke toestanden
zoals in Nederland tegenwoordig mogelljk zijn door net te slappe beleid van de regerlhg,
Ze6r binnenkort zal onze landelijke folder verschijnen ten behoeve van de Pfovirrclale
erkiezingen .Zowel voor de diverse Rotterdamse wijken, als voor plaatsen in de pro; teunnep wiJ nog folderaars gebruiken.
SW PARTU IN WOORD EN MAD zodat we na tnaart weer in een vertegenwosordlgend
lichawm aanwezig kunnen zijn.
Mirjimaal een vertegenwoordiger van de CENSEBME0rtOC5RAfEN zal straics in Den Haag Zijri
stem mocten kunnen laten horen en de regering wijzen op haar foutieve beleid ten aanzlen;,Van de autonome Nederlandse bevolking en hun belangen.
VO©R 100 % TEGSJJAAN - DOET U OOK HEE ????
- en donatie is van harte welkom.
VAI1EN - DAT DQET DE RESERlNG WEL PAHMJ DIE
12 - T3

EN wu IAND
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CD-ACTUEEL

Bijgaand zend ik U een exeraplaar van CD-ACTUEEL no. 1 van 21 februari
1987, een uitgave van de Centrumdemocraten, waarvoor kortheidshalve
naar de inhoud wordt verwezen.
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Betreft: Uitslagen van de op 18 maart 1987 gehouden verkiezingen voor de
leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Voor de uitslagen van bovengenoemde verkiezingen zie de bij dit
inforapport gevoegde bijlage.
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Links Rotterdam boy cot
stadsdeelraden, * ? i I'm * i • •': i « \
Links Amsterdam niet
TenrtJlMlfs Joop den Uyl oBJaafs op MB PvdA-verkiexiiigiblJeeiikonut voorrichtig

Tmn bet verschrjnsd •jtadadeebaden", bnidtlae PvdA-ulrvinding rich
zelnr alt Op IS maul ku *r la Botterdun gataad woide
i en IB Amsterdam voor vier Bicnwc. De
radicaal linkse partijen rijn vooralsaog aiet geduumeerd ma do* vorra na
beetmurtijke decentxallutie, matr knea in d« twM itedca MB venthfflende itrategie.
MB aantal I

nateC voor de deeig«
DoarWNEKETEUNISSEN
namelijk |KU)*i:l(Jluep«
ran die in overleg met organisatiei
DC stAdtdtdndcn din opcuct met van wljkbawonen plannen voor de
hetoogmedi bet b««tuiir dUner by wijk. maken.* ,,Goed voorberride
MlUniMD te DRBflBlt aUeUr CF WQRlt
•tianMn kunnen vervolgcna met een
iterk betwUWd of dat net de>e vorm aunpele hamcnlag door de gemeen>
ook lukt Voonl in-Tadicaal ttnkie teUJke polttiek overgenonen workxiflftD is dc krttiek (root. In Rotter- den." De verklariag venneldt, dat
dim heeft dat geMdtot em oproep doe werkwijxe in twintig nroblemavan
Unfa
Rotterdam . tische wijken al jam ntot veler
<PSP£PB,CPN.SAP)«oin de deel- ttvredenheid" fonctioneert In een
toaUehting vult Sinn van der Helm
tadetweede keer dat del* partijen de aan, dat er met de deelgemeenteradettaadfverkiezingen
boycotten. den ,jiguUsche'iommen gelds" ge,Jfog iteedi zijn wij van mening dat moridzijn, terwifl de menaan er Diets
de&lgemeentenden ecu met of • aan hebben. BHet Is gemeenteraadje
Icvciuvitbire, mur wel bum>ucr>* ipelen." Allem voor deelgemeenten
tiichc vocnt vu bobnimw ii. DC ab Hoogvbet en Hoek van Holland
BottenUnuw wijken zijn m) te kkin ligt de aaak anden. ..Dat zouden
en de problemen veel t« (root voor etgenUjk weer teliaUndige gemeenhit MM kunnen functnoercfi van teoniocten
WOTOHI.
t'^~ i1|. - it ...."
TH
^an
naaalll
pi^BpnmHiMn
. m
••!
*"oo*vDt Rotterdam.* dctltMBaMntenrta| lUh Link! Batterdun dit hit
d«n h«bb«n VM! miiKWb*vo*gdh*
.»—. wont, omdat er uueen den dan de Amiterdamat deelce_ .1 verlede* toe beatotan Is en om- meenteniden. Dat ondenehald kan
dat de grotere partijen ook in de minomen voor een ded net venehtt
wijken aan de touwrjea wfflen trek- IB tntegle tuaam de radlcaal llnkie
partljen van de betde ateden berklaken.
'
Uaks Rotterdam noemt een alter- na. In Ameterdam doen CPN, PSP
-• - — <**•.' • •
L

n t

da ItalbaarhaM le unanard «*n
ondenvarp b| da d MlraadavafUazlngen m AnwtantemZtadood
en PPB wel mee aan de verkieztafen, . • Ook in de Waterjraafimeer doet
hoewal niet van nartc. Het moeiUik- m tombmaae van ON, PIB en PSP
tu> lift net in de Pijp wear net venet mee aan de deelraadsverkittzingcn.
te|en de knot van de dedraad (root
war Het JJnto Akkaord de Pijp" to hat varklaingiprognm wordt de
(PSP, CPN, PPR) doet toch mee, vreea uitgeiproken dat doe vlerde
allericnt am de benrarcn tegm de bertuuzmlaag .naact gemeente, prodedraad ook bfamen dat orgaan te vmde en rijk gaat tungeren all een
uijvett verwoorden. Andere owrw^ batter tuiaen de gemcente en de
SinCen waren het Ucdan van vciMl bevolking. J3e bevoegdheden van de
ta|en dc beEOBlfinna en net tirh oeelnad H)n Uamen beperkt. Bomaetten voor een aadere mankr van vendlen dretgt de decantnlliatie gebefturen, door mlddel van dincte brttikt te woi'den om becuinigingcn
doellTeffend door te voeren." nu die
daalraad er komt, ilet JJnki Water"
.We hebben o>m»O|m mee te graatameer" het alt haar taak.om
don aan een boycot van de verkie- toch ook daarbtamen ***•* itandptmnjjfen. Haar oak bi) buurtfnxpen ten naar voren-te brangen. De fonnableak hiarvaar|een eeht enthtmiiat- tie beoogt de invloed van de bewomt tebeitaan. Bovendian vindt it- nen on het bertuur te vergroten en
aund ala PvdA-wethoudar Walter het •^****"fc apparaat mear contnIttjr d«t ten opkoout van dertig toerbaar te maken. Ook net handhaprocent al gealaafd te noeman it. ven van het voonieningennrreau en
Out veil niet Ufenop te boycot. het atwijaen van het prtvatlieren van
ten!" Dlt verklaan Fred CUntelinf openban dlemten iljn oentnle dabet orgMn van het Linki Ak- • menten nit het programma.
In het itadideel Amiterdam Zuidkooi'd. .

Oeet doen <TN, PSP en PPR apart
mee. aan de
De PPR kooa ervoor am eent de ;
elgen Ideatttelt te venterken, ver- J
Umart UMtrekker Toon Bont. De, .
PSPhaakleuitelndeUjkookat<oa-; 4
dat dese parti) wil idtslulten dat ze I-.
met CD A en WD in een baatuuraooU
lege tencht komt De CPN beeft
samen met het Piogressiet Migran- .
tenblok em Hjst gevonnd en werd .
daarvoor gestren met lijsbiiunmer •
achttien In plaata van vijt, De CPN
gevraagd, maar Hjittretarter Berry
Groan heeft nog geen ultauitael
daarover verkregen van de gemeen~
,JMe daclraden zijn een dnre manier on het bestuur diehtec brj de '
manam te brengen", zegt PSPlijsttrekster Wiea Bttlterman, .joaar
nu ze er eenmaal zijn, ten het politieke iflfiiHMfiil zijn vuw een parbj om
er niet aan mee te doen." Ze voegt
eraan toe, dat de deelraad moor te
Kggm heeft dan men denkt »De
bevoegdheden zijn te vergdijken met
die van een middelgrote provindeplaats."
Het vierde AmtterdamM stadsdeelwaar dit jaar voor het eent deatraadsverkiezingien zijn Is BnltenvaW
dert. FSP en PPK hebben het niet
gewaagd dear mee te doen, vanwage
gebrek aan leden en aanhang in die
bourt. De CPN durfde het wel aan.
Of de deelraad een posltieva betekenut krljgvfeallerminst zeker. In het
verkteaJngsprogramina venneldt de
CPN dat dat athankeUjk i> van-de
mate waarln de deelraad Hch wait te
verbmden met actiea In da nnarten.
Ondanki dit voorbeboud wll de CPN
zicfaTolledifiniettenoradedoelitelcentraUaatle le venmtnUjkrn- »een
beetu'ur dlckter Uj de bevolking om
tal van eisen en wentan van de
bnolkingtenaliseren".
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Betreft: Lijst met naraen van personen die kandidaat staan in de kieskring
Rotterdam voor de op 18-3-1987 te houden stemming ter verkiezing
van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de
Centrumdemocraten, ingeleverd door

11. JANMAAT, Johannes G.H.
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GEMEENTEPOLITlt
INLICHTINGENDIENST
nummer :

/

053

8?

datum • 21-*f-87

18JUMI1W7
Co,

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

Betreft: Centrum-Democraten.
Op zaterdag 11 april 19&7 vond een vergadering plaats van de CentrunDemocraten ten huize van de fan.
Aanwezig waren:
tJ.G.H. Janmaat-voorz.

De avond werd geopend door Hans Janmaat. In zijn toespraak werden de hoopvoile resultaten van de verkiezin^en aangehaald. Hij hoopte door vergaderingen te beleggen in kleine kring het aantal leden uit te breiden. Hij deelde
mede dat er op 25 april 198? in Den haag een Hoofdbestuurs rergadering zal
plaate vinden.
Tijdens de toespraak van Janmaat werd hij onophoudelijk in de rede gevalle
door de vriendin van

. De andere aanwezigen kregen de indruk dat zij min

of meer opzettelijk ruzie zocht met Janmaat*

zelf viel Jaamaat ook wel i

de rede maar in mindere mate.
Na de toeer>raak was er een discussie over o.a. de terugkeer premie voor
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M

Gemeentapolitie Zaanstad.

^5/8?

Turken. Ook nu veer een felle discussie met de vriendin van

Blad

2.

. Zij was bijna

tegen alles wat naar voren werd gebracht. Janmaat bleef nogal rustig en ging niet
in op een aantal aantjjgingen.
In de toekomst wil men proberen om geen ex-N.V.U. ledan binnen de partij t«
krijgen.
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Caatrm«»artiJ '86

IB 1986 ia «it da failliata beedel TBB da Ceatnui Partij, Cantrnapartij '86
aBtataaa. Zaala uit da aaaBageliJkkeid al blijkt, beataaa ar taaata baida
varaiaa veiaig Terackillaa. lat kanaarkande raraekil mit kea IB da partijercaBiaatia. Hoewel laaa JAMMAAT blijft Telkeadea dat da Ceatrna Partij ia
atukcaapaald daar BVD-agaatan, kaaft Ban ciek aij CP '86 garaaliaaard dat aaa
gaada argajiiaatia aam aarata Taraiata ia Tear kat Toartbaataan Tan da partij.
Da argaaiaatia TBB CP '86 ia »aar aaparkt TBB apsat. Kan atvk dagalijka baatBBr gaata«Bd daer aaa aaagaaad kaofdbaatuvr aa BBBwalijka iaapraak TBB da
ladaa, kaaft BB a^van tfaar laag Biavwa eaafliaktaa T*raadaa. Man kaaft kiarbij
lat galBk gakad dat DiBgaaaa SEQBtS na kat TarkiaciBgadabaela TBB 1986 *ijn
palitiaka aapiratiaa dafiBitiaf lijkt ta »ij» kvijtgaraakt.
Di« aapiratiaa waraB Biat gariag. Madat kij BB ••• jaraalaBga iataraa aaektaatrijd ap kat juiata (TarkiaciBga-) aaaant kat lijataaaToardaraakap Jiad TarOTard rakaada SIQKBS aaadarBaar ep Tarkiasiag tat kaaarlid.

Dear kat Tar trek TBB Danay SKBtS blaaf aaa opgaluebt D.B. TBB Tier kardjrarkaada paraonaa oTar. Dria TBB kaa sullaa da koaaade jaraa aog ala gaaaaataraadalid Tear da CantruBpartij OTar da aediga lakeaatan Toer aoodcakalijk
partijwark baaakikkaa. Da funetiaa »ija opaiauw Tardaald «at ala raavltaat
dat da partiJ BB dear aaa (atarka) Trauw wardt galaid. lea gagaTaa waar da
OTariga DB-ladan Biek gakeal bij lijkaa ta kabbaa aaargalagd.

200A03

Vervolgblad nr.:
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CP '86 kaaft faraaal oak aaa vataaaakappalijk baraau waarraa bakalTa DBlodaa
aa
ook
ait Vtraekt daal ait aaakt.
Qaciaa d» drmkka varkaaaBkadaa TBB aardargaaaaada DB-ladaa sal arantaeal
vataaaekappalijk vark gakaal Toor rakaaiag TBB :
aaataa koaan.
CP '86 kaapt biaaoakort val aaa raraiaavd partijprograaaa ait ta braagaa.
Maar varlaidt raraekilt da rarniaavda raraia vciaig TBB kat origiaaal.
CP '86 aa| da kaaaada jaraa altekta aaa baaekaidaa politiaka rol kaaaaa aa
willaa apalaa. lat doal dat da iavlaadrijka partijladaa roar ogaa ataat aa
aaa laagBaaa aargvaldiga opboav, vaarbij allarlai aagavaaata -artra*aalanaataa gaaa kaaa salloa krijgaa aaiga iarload ait ta aafaaaa. Zij aijm
aTaataaal val walkoa ala lid.
Daar da paria-poaitia vaaria CP '86 dear aaar tagaaataadara ia goBaao*mrraard
kaa da partij aiat daaaaratiaek faaotiaaaraa. Hat atatatair ToorgaaekraTaB
jaarlijkaa eoagraa kaaft aaar eoatralafuaati* varloraa aaa kat koofdbaatuur.
Kaa eoagraa in Madarlaad ia oaaogalijk an aaa eaagraa, ia kat baitaalaad
gakaadoa, ia aiat racktagaldig. IB da praktijk batakaat dit dat kat dagalijka
baataar vrijval aatoaooa aptraadt; kat IB vardt koafdsakolijk aekriftalijk
aa talafaaiaek gaeaaaaltaard.
Da aitaiadalijka daalatalliag ra» kat kaidiga DB ia OB ia 19&9 op raraatvaorda vijBa aaa da Torkiasiagaa ta kaaaaa daalaoaaa.
CP '86 sal Taarlapig gaaa faaia Bat da C«atraadaB*crataa aaagavoard door
Haaa JAJRUAT aaar aaatraraa.
Xaiga tijd galadaa kaaft
aaa gaaprak plaatagaroBdaa
taaaaa kat DB CP'86 aa
da CaBtraadaaocrataB.
Da boaprakiagaa aija ap aiata aitgalopaa aat aaaa door da apatolliag TBB da
•aar daaiaaraada laaa JAJMAAV. Coaclaaia raa DB CP'86: "dia ama ia gaatoord".
CP '86 kaaft or alia rartroavaa ia dat Taal Tooraaliga ladaa TBB da Caatruipartij, dia bij da CaatraBdMwerataa taraekt sijt gokoaaa door da opattlliag
TBB da az-Taoraittar 8KXES, ap karta taraija vaar da galadaraa TBB CP '86
•allaa koaaa Taratarkaa. Maa keapt daa op oaa ladaatal vaa eirea 1500 pora.
t« kaaaaa rakaaaa.
CP '86 aadarkaadt op baaekaidaa aekaal iataraatioaal* batrakkiagoa aat galijkg«at*ada cialaa ia aadara laadaa.
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Centrumdemocraten, kring Rotterdam

Bijgaand zend ik U, in fotocopie, een brief gedateerd 24 april 1987,
gericht aan de leden van het Hoofdbestuur van de Centrumdemocraten
waarvoor kortheidshalve naar de inhoua worat ver-

wezen.
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CENTR UIV1DEMOCRATEIM
Krinpsecretariaat:
Postrus 6412
500? AK Rotter-dam

Tel. 010-43 71 793
na 18.00 uur 010-48 27 026
Aan de leden van het Hoofd'restuur
van de Centrumdemocraten.
•erdaru, 24 a pi-11 1987

Qeacht Hoofdbestuurslid,
Her Ro^terdamse Krinp-bestuur in vergaderin- bijeen d.d. 22 april 1987 heeft
zieh l-eraden in hoeverre zij ideefe'n zou kunnen aandragen die zouden kunnen tij•irarer. om het voortt-estaan van de Centrumdemocraten en daarmee de Centrumdemor-ra'ische ideolorie te waarhorpen.
Het •estuur is zodoende tot de volgende overtuiging pekbmen:
IP. Dat rezien de politieke situatie in ons land en het belang van behoud van
CTjze eultuurwaarden, het waardevolle initiatief van de Centrumdemocraten onbetwisiraar een vervolr zal dienen te krijgen.
?e.

Pat voortgaan met de naam "Centrumdemocraten" voorkeur verdiend.

Aar. de hand van de uitslapen van de laatst gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten mag zonder meer geconcludeerd worden dat een stijgende lijn
aar.wezir is en dat de Centrumdemocraten meer bekendheid gaat genieten.
Ir. alle kiesdistricten waar de Centrumdemocraten meededen werd duidelijk een
:crse wlnsr. peVoekt. Dit ondanks de minimale voorbereidingen ten opzichte van
eerder re: ouden verkiezingen waaraan de Centrumdemocraten meededen.
Gck dp r;e~aiieve terichtgeving die de Nederlandse pers voor zijn rekening neemt
w^rk* niet tepaald in ons voordeel, terwijl het gemis aan radio- en t.v. zend^Ijd ons duidelijk achterstelde t.o.v. de grote gevestigde partijen.
Da r de Centrumdemocraten ondanks deze belemmeringen toch duidelijk in de lift
zitter, map; worden pezien als een belangrijke ontwikkeling en kan het begin zijn
vat: de ^rote doorLr-aak die in de natije toekomst ontegenzeglijk gaat komen.
He' Rotterdamse Krin^bestuur is daarom van mening dat het niet verstandig zou
zijn om alsnop met een nieuwe partijnaam aan te vangen.
Wat kunnen wij doen om de Centrumdemocraten meer bekendheid te geven ?
Aangezien radio- en t.v. zendtijd ons ontbreken en de Partij ook van de schrijvende pers niet veel goeds te verwachten heeft, zullen wij op een andere manier
naar- tuiten moeten treden om meer bekendheid te gaan genieten.
Het, Rotterdamse t.estuur had hierbij o.a. gedaclit aan beperkte - doelgerichtt.e
folder-acties. Om kostenbesparend te werken zou een en ander op A 5 formaat uitt'frvoer-d kunnen worden.
De la;.-om zal voor elke folderact.ie, waar ook ter lande, hetzelfde moeten zijn.
Air, naam kan dan t.v. "C.D.actueel" of "C.D- i-ulletin" georuikt worden.
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i. eerder penoemde folderacties kan er ook gedacht worden aan een goed
iaar bullet. in dat met regelmaat(b. v. eens per maand) op daarvoor geschikte
plaai:;en kan worden op^eplakt,.
He' voordeel hiervan is dat nog meer kostenbesparend kan worden gewerk terwijl
too:, een groot publiek bereikt kan worden.
Or.s land kent ettelijke duizenden telefooncellen, brievenbussen, tram- en bus
afrri's, trafo huisjes, stations etc, waarlangs dagelijks onnoemelijk veel mense-r. !.:<n we?' vinden.
Wij kunnen zodoende kernen van onze doelstellingen aan honderdduizenden burgers
ker.: aar maken.
De rerinpe kosten hieraan verbonden zullen geen aanslag betekenen van onze(helaas) gerHnre middelen.
De folders (Bulletins) zouden door een in het leven te roepen "Media commissie"
opres:eld kunnen worden.
In de "Media commissie", die door het Hoofdbestuur samengesteld kan worden, zou
van elk krinr'r estuur een vertegenwoordiger zitting kunnen hebben.
DP "Media commissie zou gecompleteerd dienen te worden met een vertegenwoordi,-fct- van i.et Dapelijks Bestuur.
De "Media commissie zal uit zijn midden een voorzitter en een secretaris kunnen
kiezen en zal verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het eind-product.
Ter illustratie mope dienen dat door de zeer negatieve berichtgeving van pers
en andere media, een foutief beeld ontstaan is van Janmaat en de Centrumdemor: rater. .
Door activiteiten als boven pesuggereerd zal het volk in de gelegenheid gesteld
worden zich bekendheid te verwerven van het bestaan en de doelstellingen van de
Centrumdemocraten .
Het Rotterdamse Kringbestuur is verder van mening in overweging te nemen het
starten van een kadercursus. Mensen die deze cursus volgen krijgen zodoende een
tetere politieke opstelling en zullen beter in staat zijn de Centrumdemocratische
ideologic uit te dragen.
Het, effect van een geschoolde kern van kader zal zijn weerslag kunnen vinden in
let aantrekken van mensen met enig persoonlijk- of intelectueel belang, die een
verrijkinp voor de Partij zouden kunnen blijken te zijn.
Een ander positief effect van kadervorming zal kunnen resulteren in het houden
van huiskamervergaderingen en huisbezoeken, hetgeen een grote bijdrage kan leveren aan de uitbouw en groei van de Partij.
Het Rotterdamse Kringbestuur is van mening dat voorgaande suggesties kunnen bijdragen tot het nieuw leven inblazen van de kringen. Door de diverse activiteiten
waarin zij een belangrijk aandeel hebben zullen de leden weer gemotiveerd worden en het gevoel hebben dat er weer een organisatie achter staat.
De noodzaak van slagen van de politieke opzet zoals in het program van de Centrumdemocraten vervat, zal nog veel tijd, doorzettingsvemogen en andere offers
van ons vragen.
Het doel dat ons hierbij echjcer voor ogen staat zal uiteindelijk in zicht komen
met alle resultaten van dien.
Als waarschuwing map ik U nog meegeven: WIE NIET ZAAIT, ZAL NIET OOGSIEN.

Het Rotterdamse Kringbestuur van de Centrumdemocraten:
Namens hen; De secretajpis"
C*
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Uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Centrumdemocraten van de deelgemeenteraad Rotterdam-Charlois, gehouden op 18
maart 198?

Ten gunste van de Centrumdemocraten zijn 6R5 geldige stemmen uitgebracht.
In totaal zijn 32413 stemmen uitgebracht en zijn 33 zetels voor de partijen beschikbaar. De kiesdeler komt hierdoor op 982. Derhalve hebben
de Centrumdemocraten onvoldoende stemmen verzameld om een zetel in de
deelgemeenteraad te bezetten.

20M03

870925 025

24 September
Pit rapport bestaat uit 1 biz.
Betreft: Wear onrust in Den llaa^., op zaterda^?

Op zaterdag 26 September 19S7 is in Den Haa^ een demonstratie aan^ekon—
digd van de Centrun Deaocraten. Ofschoon de Bur^eueester van l)en uaa^
deze betoging heeft verboden, met het oo^ op te verwachten openbare
ordeverstorinijen, is taen binnen CD-krin^en vast besloten ow ae ae^ionstratle toch plaats te laten vinden.
Vori^e week leidde in Haarlei.. een voor^enoiuen (eveneens vert>ocien)
CT)-denionstratie tot een te^endcnonstratie (1500 a 2000 deelnewers) op
initiatief van o.a. het uit links-radicale activisten bestaande ^elegenheidscomite "Geen fascisten op straat".
Ook voor 26 September waren voorbereidinjjen voor een te^encleLionstratie
getroffen in Den Haag, nu door radicale actievoerders uit het kraakpand
"De Blauwe Aansla^".
De actievoerders hebben bij nader inzien van een te^endeuionstratie a£^.ezien vanwege de on^eregeldheden, die vol^den op de anti-crisis
politiek-der.ionstratie te^en het re0erin^sbeleid ot> zaterdai, 19 septeuber rondon ijenoeind kraakpand. Wei zullen op de 26ste uit Uct laud onder andere uit cie Atnsterdai.ise Staatsliedenbuurt - + 300 activistea in
Den Ilaaji bijeenkouien ter eventuele besch.erain& van dit kraakpand.
daaronder notoire raduraaiers zijn, die in Keaiclieia oo*> van de
waren, en gezien de gespannen sfeer in Den Haa0, moet iaet
den rekening v;orden gehouden.
Als alternatief voor de teijendeuonstratie is door actievoerders een
"Initiatieftroep te^en rechtsstraatterreur" op^ericht en zullen te
beginnen de 26ste in het land prikacties worden uit^evoerd.

Informatierapport
Door BUD In to vuHen
BO :

F

871016 123

2.23...A.6.2..

BIJI. :

.3

Dlstr.:

BCA

datum 15.OKT.1987
CO

F
Betreft:

ACD

b.

r;>

A'

• i

Div. stukken betreffende de Centrum Partij '86

Onlangs werden diverse stencils verkregen die betrekking hebben
op de Centrum Partij '86 zie de bijlagen t.w.:
I een uitnodiging voor de Hoofdbestuurs Vergadering van CP '86
(voorzien v/e Financieel Overzicht).
II Centrum Nieuws
III Een pamflet van de CP '86.

/"•*
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Centrumpartij '86
Vmclt Amor Patrla*

Hoofdttkratarlaat
fPostbus 6
'7690 AA Bergenthalm
1*1.05234/1244
Postgiro 1934072
Onskenmerk. DB/wv;

Datum: sept. 1987

.

Partijgenoot,

Hierbij nodig ik u uit

tot het bijwonen van een hoofdbestuursvergadering

van onze partij te houden op vrijdag 16 oktober a.s. aanvang 20.00 uur.
Deze uitnodiging is strikt persoonlijk, introduce*s worden niet toegelaten.
Als bijlage ontvangt u de nodige bescheiden die u ter v/oorbereiding op deze
^/ergadering kunt doornemen.
Wilt u op 15 oktober tussen 12 en 17 uur telefonisch kontrakt opnemen met
^» —
03240 -JSBSS^-dan worden u tijd en plaats bekend gemaakt.
Van verhindei'ing gelieve u ons tijriig te berichten.
Wij rekenen op uw kom'st en positieue bijdrage in het beiagj van de partij.
Met vriendelijke groeten

W. J. V/i j ngaarden. seer.

Centrumpartij '86
Vlnclt Amor Patrlaa

Agenda van tie 2e Hoofdbestuursvergadering wan de
Centrumpartij '86 te hourJen op 16 oktober 1E787

H/ofdsekratarlaat
\s 6
\/690 AAB«rgenth«lm
Tcl.05234/1244
Postgiro 1934072
^>s kenmerk.

A G E N D A

Datum:

1.)

OPENING.

2.)

NOTULEN VERGADERING

3.)

INGEKOMEN STUKKEN

4.)

HET VERTREK VAN DE HEER SEGERS.

5.]

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER.

6.)

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEE5TER.

7.}

PAUZE.

8.)

DE CENTRUMDEMOCRATEN.

9.)

DE KRINGEN

10.)

CENTRUMN-IEUWS

11.)

RONDVRAAG

12.)

SLUITING

20.11.1986

DE SECRt

Voorstel: Punt 7 van tie agenda luiciende " De groep Janmaat, wet doen we er mee"
te verplaatsen naar punt 2a. Punt 7 vervalt.
Met O.B. wil niet onn deze vraag heen! Integendeel het D.B. acht het raadzaam deze .
kwestie aan het begin van ons overleg te behandelen.
Ik sta binnen het O.B. het minst vooringenomen tegenover deze vraag. Ik ken n.l.
geen der ex-bestuursleden uit de voormalige Centrumpartij persoonlijk.
De vraag die wij ons m.i. moeten stellen is deze, wat staat ons voor ogen bij een
esentueel gesprek met de groep Janmaat. Waarom zullen wij dit gesprek aangaan.
Wei dienen wij daarbij goed in overweging te nemen dat het juist en uitsluitend
die groep is die ons te vuur en te zwaard bestrijden, resp. trachten ons op allerlei meestal onfatsoenlijke manieren onderuit te halen. Ik weiger hier allerhand
voorbeelden aan te halen.
Is er in alle redelijkheid te verwachten dat zich deze mentaliteit wijzigt? Neen,
natuurlijk niet! De groep Janmaat is slechts bereid met ons samen te gaan op voorwearde dat u en wij het veld ruimen. Natuurlijk zal ons dit niet zo onomwonden worden
voorgelegd.
Duidelijk is voor mij, nog meer voor hen die met deze lieden heeft samengewerkt,
dat geen enkel positief en constructief resultaat is te verwachten.
Gok electoraal is er nauwelijks enige winst te verwachten. Binnen de korste tijd
rolt iedereen weer vechtend en scheldend over elkaar heen.
Het aangaan van een overeenkcmst waar de rr-islukking al van te voren in zit is een
absoluut zonlose bezeghsici.
Namens het O.B. geef ik u derhalve in overweging verdere gesprekken met de groep
Janmaat vonr eens en altijd uit te slid ten.
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Liquide middelen:
Kas
jiro

2 9L19

2.106,42

Lexiing
Eigen vermogen

1.200,00
1.197,61

2 o97,61

CEN'TRUMP^TIJ 86
WINST £ V E R L I E S R E K E N I N C

1986

Kosten;
Xantoorinventaris/artikelen
Telefoon
Porti
Kamer van Koophandel
Abonnementen
Kosten Publiciteit
Kosten Kopieermachine
Intrest
Eiversen

2.944,89

Opbengsten;
Contributie
Donatie

i
290,00

4.142,50

Specificatie Figen Vermogen;
Totale kosten

2.944,89

Totale opbrengst

4.142,50

Eigen vermogen:

1.197,61

Ankara vraagt
on Waling jo[ EG 871016 1
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Centrumpartij '86
Postbus 6
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•/ocr inlichtingn:
I Centrumpartij '56 ^
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1300 AD ALMERE
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AAN: HOOFD B.V.D.
Mr. 93.514.n.,

DATUM: 13 november 198?

o-o-o-o-o-o — o-o-o-o-o-o — o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-bj/>A"^>
Datum bericht
Bron

:

10 november 198?

: Personeel KMAR

Ondernomen aktie

ACD

Onderwerp*
Bijlage

CentrtMdamcratan.

871116 024

CO

: 1

Op eandag 8 noraabar 198? amstraaka 1<f.OO war, ward door parMiwel Tan da brigade Kbninklijka •areohauaaea te •e-Grarenhage,
da Aatorea van de eecartegraep Tan de staatoaaeratarlB Van hat
Hlaiaterie Tan Defenaia Tan Turkije, Toor da dwir Tan ongeTaar
30 ainutan, roor hat hetal das Indaa aan hat Langa Voorhout ta
'a-Orarenhage, geparkaard*
Ha terugkaar Tan da eacartagroap, blaek dat aan anbakanda aan jmm~
flat Mat hat opsehriftt n HandhaTlag rachtsataat door krachtig
politia-balaid " op Kn dar Bataran had aaargalagd.
Dit paaflat waarnaar Ik U korthaidahalTa aoge r«r%rij«an, la gacian
hat* apechrift nitgagaTan daors
Cantrumdaaecratan
talafeon 070 - ^6 92 64.

871116 024

CD
Info
telefoon 070-469264

Handhaving
RECHTSSTAAT

door krachtig
POUTIE-BELEID

Rlcrf ft:f eu rWen sen „
Met Politiebeleid is ook de dupe van het falende regeringsbeleid. De grote partijen wetcn geen raad als het om de politie gaat. Met halve voorstellen wordt u verder om de tuin
geleid! !! Agenten mogen alles, behalve krachtdadig optreden
om de rechtsstaat te handhaven. Als het even kan moeten
de dienaren der wet eerst in discussie met overtreders en
criminelen, om uitleg te vragen over misdadfg handelen.
Het slappe beleid heeft ten gevokje dat agenten grote risfco's (open bij de uitoefening van hun functie. Dat is de
'laatste jaren meermaat» geblekwi. Agenten moeten soms
hun (even riskeren, terwijkde overheid ze laat vallen.
De Centrumdemocraten vinden dat dit zo niet (anger kan.
Het moet afgelopen zijn met de warrige poiitieke besluitvorming van elkaar tegensprekende burgermeesters, ministers en commissarissen der Konfngin. Voorop moet staan
dat voor het op orde stelleiv van zaken Imanze. samenleving
een goed functfbnerend politieapparaat de eerste vereiste is.
Een goed gemotiveerd korps i* irfet te bereiken door de
politiemensen door middd v*r» voortdurende verlagingen van
de salarissen aan de rand van de bedelstaf te brengen. Ook
vinden de Centrumdemocraten dat slechts nederlandse staatsburgers in de politic dienst moeten nemen.
Het
pr-ocgr-amma
wil d

>^ani

onz

Voorrang aan het politiebeleid ter verbetering van de Rechtstaat. Dus vergroten van de flnancie"le mfddelen ter verbetering van de salarissen en arbeidsvoorwaarden van de politie. Hogere strafmaat voor misdadigers. Uitzetten van crlminele vreemdellngen.
Grotere bevoegdheden van de agenten op straat. Legitfmatie
plicht op straat. Burgermeesters die het politiebeleid niet
aankunnen, moeten als als hoofd van de politic terugtreden.
CENTRUIN/IDEIVIOCRATEN vooreen ster-Re Rolitie in een
! ! !
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Hoofdbestuursvergadering Centrum Parti j '86 gehouden op 16 oktober
1987

Op vrijdag 16 oktober 1987 om 20.00 uur vond ten huize van
in Almere een hoofdbestuursvergadering van de C.P.'86 plaats.
Vooraf aan deze vergadering was er verzameld op het NS station te
Almere waarna men met auto's naar het huis van
reed.
Aanwezig waren 11 personen te weten:

('
had een grbot mes bij zich ter eigenbescherming, e.e.a.
naar aanleiding van Kedichem).
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Agenda
1. Opening
2. Notulen vergadering 20-11-1986
3. Ingekomen stukken
4. Het vertrek van de heer Segers
5- Toespraak van de voorzitter
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Pauze
8. De Centrum Democraten
9* De kringen
10. Centrum Nieuws
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ad.1
De vergadering werd door de voorzitster geopend. Geen bijzonderheden.
Ad.2
Aangezien de vergadering van 20-11-1986 bijna een jaar geleden was gehouden,
wist niemand oeer precies wat er toen besproken was.
Ad .3
Dit onderwerp werd niet afzonderlijk behandeld, maar kwam ter sprake tijdens
de gehel« vergadering.
Ad.'f
Segers heeft in een brief zijn lidmaatschap opgezegd. Ala reden geeft hij op
zijn slechte gezondheid. In de brief zegt Segers verder nog een vordering te
hebben op de Centrum Partij '86 voor een bedrag van /2000,—
Door het bestuur wordt deze vordering betwist. Van de vordering heeft het bestuur
/500,~ toegekend. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar Segers. Segers is
hierop naar een deurwaarder gestapt om de resterende /1500,— nog geind te krijgen
De zaak loopt nog steeds, Van C.P.'86 zijde heeft men al geklaagd dat de onkosten van de advocaat zo hoog zijn.
Ondanks deze actie van Segers was de stemming t.o.v. zijn persoon niet vijandig
te noemen.

20QA04
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Ad.5

In haar toespraak haalde de voorzitster fel uit naar de terreur van Links
Nederland. Een direct gevolg hiervan is dat de Centrum Partij '86 niet in
staat is om voor haar vergaderingen een gepaste zaal te huren. Om toch fatsoenlijk
te kunnen vergaderen zijn we uitgeweken naar de woning van een van onze leden.
Alle uitlatingen van de centrum Partij '86 worden bekritiseerd door Links Nederland
Autoehtone Nederlanderszijn of worden steeds aan de kant geschoven. Dit moet
veranderen, we laten Nederland niet verkwanselen.
De groei van de Centrum Partij '86 was een dringend vereiste.
beweerde
een brief te hebben ontvangen van Joseph Luns waarin deze het programma van de
Partij volledig onderschrijft.
voegde hieraan toe dat hij druk doende was om van de heer Luns toestemming te verkrijgen om de brief te publiceren.
Ad.6
Net ale met de notulen van de vorige vergadering was ook hier bij de financien
niemand op de hoogte met de financiele perikelen van de Partij.
Ad.7
Qeen bijzonderheden
Ad.8
gaf een overzicht van de ontwikkelingen met de Centrum Democraten
tot nu toe.
In maart 198? vindt een gesprek plaats met Janmaat over een "samenwerking11
Centrum Partij '86 en Centrum Democraten. Het gesprek heeft geen resultaat. Het
blijkt dat Janmaat alleen interesse heeft voor de naam van de Centrum Partij
In juni 198? wordt een brief ontvangen van
. Hij maakt op dat
moment deel uit van een commissie binnen de Centrum Democraten die moet proberen
om tot een fusie tekomen met de Centrum Partij '86. In de brief biedt de C.D.
aan om in de toekomst bij de verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan met
de Centrum Partij '86. Eenzelfde brief zou ook door Alfred Vierling verstuurd
zijn. Voor een volledig samengaan van beide partijen heeft
ook nog contact opgenomen met
en
.
Reactie van de vergadering.
Sommigen leden willen op het voorstel om samen te gaan positief reageren omdat
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de versnippering van Rechts Nederland te ver gaat. De twee partijen zitten in
elkaars vaarwater. Het bestuur van de C.P.'86 heeft geeninteresse in een samengaan. De zaak verandert op het moment dat Janm at eruit stapt.
Green fusie dus, maar wel een lijstverbinding tussen C.P.'86 en C.D. A 1 1 e e n
Janmaat persoonlijk is het hier niet mee eens.
Een voorgesteld gesprek tussen Janmaat en
gaat niet door. Janmaat had
hierom gevraagd.
ging nog even door over de buitenlandse samenwerking.
Op 13 november 19&7 vindt in Belgie een bespreking plaats met het Vlaams Blok.
In Engeland komt in het blad van het Nationaal Front een publicatie over de
Centrum Partij '86. Verder noemde hij een onduidelijke samenwerking met een aantal
West Europese landen.
Ad.9
Er wordt moment eel een inventarisatie gemaakt naar de toestand van de C.P.'86
zal trachten om de ledenlijst te achterhalen. Hij zal deze doorzenden
naar de verschillende hoofdbestuursleden in de kringen. Aan de hand van deze
lijsten moet men nagaan wie nog tot het bestand van de Centrum Parti j '86 behoort
en wie niet* Vervolgens wordt van de hoofdbestuursleden verwacht, na de inventarisatie,
dat zij de kringen nieuw leven in blazen. De coordinatie van deze heropleving
ligt bij
Het ligt in de bedoeling om van de verschillende kringen afzonderlijke stichtingen
te maken.
Ad. 10
Centrum Nieuws verschijnt niet frekwent. De oorzaak hiervan ligt op de eerste plaats
aan geldgebrek en op de tweede plaats aan cpoy gebrek.
Er wordt naar gestreefd om het blad regelmatig te laten verschijnen.
Rondvraag
Enkele leden informeerden naar de demonstratie van 1? oktober 198? in Den Haag.
Zij waren voornemens om daar naar toe gaan. Het hoofdbestuur van de C.P.'86 heeft
beslist dat niemand aan de demonstratie zal deelnemen.
Vergaderingen Hoofdbestuur. Men wil komen tot enige regelmaat.
Einde vergadering 00.3O uur
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Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

s-Gravenhage.

Betreft: Centrumdemocraten
Hierbij zend ik U een brief van de Centrumdemocraten aan leden, sympathisanten en de Nederlandse pers.

1) Tenzij andere rubrieering vereist.
200A37M

:
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880315 118
C E I S I T R L J M D E M O C R A T E N

Postbus 84
2501 CB Den Haag
Tel.: 070 - 46 92 64.

Aon de Leden,
aan de sympathisanten van de Centrum-straming
en aan de Nederlandse Pers.
29 februari J988.
Dames en Heren,
Vandaag is het precies acht jaar geleden dat onze Centrum-straming voor
hef eerst in het nieuws trad. De toen opgerichte Nationals Centrum Partij kende hoar oprichtingsvergadering in hotel "De Rode Leeuw" in Amsterdam. De opgehitste gemoederen werden evenwel daardoor niet tot bedaren gebracht. Jntegendeel, sommige aanwezigen meenden het beleid inzake de buitenlanders aan de kaak te moeten stellen door de in de Mazes
en Aaronkerfc in Amsterdam verblijvende Marokkanen naar buiten te werken. Dat gebeuren heeft voor de nodige opschudding gezorgd. Vele Nederlanders werden attent gemaakt op het bestaan van de nieuwe stroming.
Nu, acht jaar later, hebben de Centrumdemocraten de fakfcel overgenomen.
AIs geen enkele andere partij weten wij de belangen van de eigen Nederlandse bevolking opnieuw onder aandacht van het publiek te brengen. Dat
is mede te danken aan de sterke groei van de partij, waardoor onze
stroming wederom op het punt stoat door te gaan breken in de vaderlandse politiek. Van die toenemende kracht is deze cassetteband een aantoonbare getuige: mogeltjk gemaakt door een grote donatie wordt zij in
een kleine tienduizendvoud door ons land verspreid. De helft daarvan
gaat naar U, leden, oud-Ieden en sympqthisanten van onze CD. De overige
exemplaren worden gebruikt om aan de toenemende vraag naar informatie
van de CD te voldoen.
Het Dagelijks Bestuur hoopt dat U met instemming naar de band zult
luisteren. Op de band staan bijdragen aan de Tweede Kamerdebatten,
zoals die in de eerste helft van de tachtiger jaren in het Parlement
zijn geleverd. Het zijn eveneens bijdragen, die nog niet door ons op
cassettebanden zijn uitgebracht, met uitzondering van het Aruba-debat.
Uit het archief van de Sttchting Politieke Kadervorming Centrumdemocraten zijn andere delen van de bijdragen tevoorschijn gehaald. De band is
uitgebracht onder verantwoordelijkheid van en met behulp van de middelen der Stichting. Helaas is de inhoud nog steeds up to date. Eventuele opmerkingen en aanspraken zullen aan de Stichting moeten worden gericht op het adres: Post bus 670, 2501 CR Den Haag.Hef Curatorium van
de Stichting verwacht vele positieve en hatuurtijfc aegebruikelijke
negatieve reacties.
Het Dagelijks Bestuur zou u willen adviseren om de gehele of delen van
de band met vrienden en kennissen te beluisteren. Het is voor de partij
en voor het land een goede zaak als onze standpunten zoveel mogelijk
bekend worden. Het zal de onstuimige groei van de laatste tijd nog meer
bevorderen. Als U nog geen ltd of abonnee bent, meldt U zich bij ons
aan. Giften, die overigens voor U fiscaal aftrefcbaar zijn, zijn vanzelfsprekend van harte welfcom. Ook al zijn het kleine bijdragen, dan
nog geldt: vele kleintjes maken een grote. Namens de nederlandse bevolking dankt het DB U bij voorbaat
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Betreft:

In januari 1988 is door de Centrum Democraten toeslemming gevraagd aan de burgemeester
van Delft om op 5 april 1988 te 20.1B uur een krans te mogen leggen tegen de gevel van het
cafe het Koetsiertje te DelflDit ter nagedachtenis aan de doden de vielen op 5 april 1983 ais
gevolg van een schietparfij.De toestemming is door de burgemeester niet verteend .Het
voomemen van de CD is in de openbaarheid gekomen en heefl reaktjes uitgelokt in anfifascistjsche kringen.Door deze Anti fascistjsche beweging werd besloten een massale
tegendemonstratie te orgaroseren om een kranslegging te voorkomen.

Op 24 maart 1988 vond in de "Kraakschoor* gevestigd Oranje Wantage 1 te Delft van 20.30 ur tot
22.00 uur een vergadering plaats die werd georganiseerd door het zich noemende Anti •
Fascistencomite.Deze vergadering werd door ongeveer 30 personen bezochlDe aanwezigen
kregen een pamflet (zie bijlage) waarover gesproken werd.Tijdens de vergadering werd
besloten dat op 5 april a. s. een tegendemonstratie zou worden gehouden Men dacht dat er
ongeveer 300 tot 400 mensen op de been gebracht konden worden.Het kwam vast te staan dat
men om 19.15 uur verzameld zou worden op het Stationsptein te Deldlndien mocht blijken dat er
geen CD-ers ter plaatse waren ligt het in de bedoeling dat men in een demonstratieve optocht
de binnenstad van Delft in zou gaan. Verder kwam ter sprake dat men een eigen orde dienst zou
instellen.De polifieke partijen in Delft zou om ondersteuning worden gevraagd.

Het bleek tevens dat de AFC in Delft pamfletten hadden geplakt met de oproep om 5 april 1988
te 19.15 uur naar het Stationsplein te Delft te komen om te demonstreren tegen de fasdsten.Ook
buiten Delft werden door de AFC oproepen in deze sfeer gedaan.
Op 5 april 1988

Omstreeks 19.00 uur verzamelden zich op het Stationsplein ongeveer 400 demonstranten die
d.m.v. spandoeken te kennen gaven het niet eens te zijn met het voomemen van de CD.Het
bleek dat veel demonstranten van buiten Delft kwamen waarbij er ooktwee autobussen uit
Amsterdam op het Stationsplein aanwezig waren.De CD liet zich niet zien behoudens twee
onbekend gebleven CD aanhangers die op aandringen van de politie vertrokken.De
demonstranten verKeten in een demonstratieve optocht rond 21.00 uur het Stationsplein te Delft
en werd er in de Koornbeurs te Delft koffie gedronken waarna men huiswaarts keerde.Het
geheel had een ordelijk verioop.
Op 6 april 1988 bleek dat er tegen de pui van het cafe "Het Koetsiertje" een krans was
gelegd.De krans was met een rood/wit en blauwe lint omringd en op het uiteinde van de Knt was
met zwarte viltstifl CD geschreven.De krans is door de politie opgehaald en vemietlgd.
einde
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Betreft: 'Vergadering Centrum Democraten gehouden op 6 februari 1988 in het
Hilton-hotel te Schiphol.
Op zaterdag 6 februari 1988 on 1^.00 uur vond in een zaal van het Hilton-hotel
op Schiphol een Tergadering plaats van de Centrum Democraten.
De aanwezigen waren uitgenodigd voor een Vergadering in de Van Merlestraat in
Den Haag, naar werden vandaar door verwezen naar het Hilton-hotel.
Aanwezig waren ongeveer k$ a 50 person en.
Hiervan werd een aantal bekende personen, een aantal person en waarvan de naam
werd genoemd en een aantal totaal onfeekende personen.
De bekenden en de mensen waar de naam van werd genoemd waren:
JANMAAT Johannes. Q. H

MOAM
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Bea&uur Centrum Denocraten.
/
Voorzitter Janmaat
Penningmeester
Secretaresse
Lid
Onder de aanwezigen was geen officiele vertegenwoordiger van de CP'86.
J|) Opening
Janmaat opende formeel de vergadering.
2) Ingekomen stukken en mededelingen.
Medegedeeld ward dat er een aantal processen tegen de Nederlandse staat
liepen o.a. in verband met het ophalen van handtekeningen voor verkiezingslijsten. Een tweede onderwerp had betrekking op het gereedkomen van een concept
partij-programma, waar een commissie mee bezig was geweest.

3) Verslag penningmeester.
hield een nietszeggend betoog waar geen cijfers in voorkwamen.
Er werd niets gezegd over de financiele toestand van de parti3. Het enigste
onderdeel wat enigszins concreet was, had betrekking op het ledental van de
partij. Dit was momenteel 7 maal zo hoog als bij de tweede kamerverkiezingen.
Voor het overige was het een algemeen praatje dat totaal niets met het verslag
van de penningmeester te maken had.
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k) Verslag secretaris
ging in op de aktie gevoerd in 198?- processen die in werking zijn gesteld am handtekeningen die onder valse
voorwendsels waren verzameld.
- processen omtrent geplaatste advertenties.
- de kosten hiervoor zijn door donaties opgevangen.
.de aanschaf van de computer. Hiermee zullen k maal per jaar info-bulletins
worden verzonden naar leden en sympatisanten van de Centrum Democraten.
Kringaktiviteiten.
^aarlem - folders en demonstratie
Tilburg - aktie
tegen tehuis voor asielzoekers.
- deze zomer wil men als Centrum Democraten de public!teit zoeken door miidel
van cassettebandjes die van propagandatekst zijn voorzien te verspreiden.
5) Beoordeling gevoerd beleid door het DB.
a. inzake de financien
b. inzake de organisatie
c. inzake de bezetting van het DB.
Over punt a en b werd in het totaal niet gesproken. Met betrekking tot punt
c werd gevraagd de keuze van Janoaat te bevestigen, te weten de plaats van
en

:.

Indien de fuaie met de CP'86 in de toekomst een feit zou worden, staat er weer
een uitbreiding van het bestuur op het programma, aldus Janmaat.
6) Stemming agendapunt 5 was unaniem.
7) Redevoering Janmaat.
Janmaat vertelde geen vertftuwen in dit kabinet te hebben. Men breekt stelselmatig alle beleid ten gunste van minderheden af.
Ook op de minister van Financien, Rudink, had hij aanmerkingen. Hij kan zich
niet verenigen met Rud*inks rentebeleid met name het willen gaan behandelen
van niet opgegeven rente, zat hem dwars. Met betrekking tot het vermogen van
de heer Lubbers stelde hij het geen goede aaak te vinden dat miljonairs in
Nederland de dienst uitmaken. Over justitie zei hij dat de manier zoals
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Korthals Altes de criminaliteit wil bestrijden dit bij voorbaat al een verloren
zaak is. Als voorbeelden noeade hij de zaak Heyn en de ontuchtzaak in Oude

Pekela.
Ook de gezondheidszorg kreeg zijn aandacht. Door de bezuinigingen ging de kwa-

liteit achteruit.
Voor het falend regeringsbeleid had Janmaat een verklaring;
Er worden verkeerde prioriteiten gesteld, waarbij minderheden worden voorgetrokken.
D e L E T T E R L I J K oplossing die Janmaat ga£, luidde: " De Nederlandse ambassade
in Bangkok heeft de slavernij her-ingevoerd."
In zijn verdere toespraak stelde hij dat de Centrum Democraten niet meer tegengehouden kunnen worden. Het is zelfs zo dat andere politieke parti j en gedeelten
van het programma van de CD overnemen. Hij noemde hier de WD.
Bezwaren tegen deze methode had hij niet. Hij reageerde met; laat ze maar beginnen,
wij maken het wel af .
Zijn redevoering sloot hij af met de woorden: " Plichten in Nederland worden in
de toekomst vervangen door rechten. Nederland voor de Nederlanders.
P AU ZE

8) Gastspreker

Door een vertegenwoordiger van Le Pen werd in gebrekkig Nederlands met een zwaar
Frans accent een toespraak gehouden.
Emkele punten hieruit:
- pleidooi voor solidariteit.
- zowel CD ale Front National voeren strijd tegen de vijandelijke politieke klasse
(Liberalen, Socialisten, Centrum Democraten)
- CD en FN hebben dezelfde oplossingen voor dezelfde f out en, willen beide geen
multi-culturele samenleving binnen Europa, maar opbouw van Europese nafcies.
Europa voor de Europeanen.
- hij gaf de aanwezigen 2 boodschappen meet
1. bewustheid voor Europese mentaliteit
2. taal van macht en kracht begrijpen i.v.m. Europese eenheid.
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9) Geen discuss!e over de punten 7 en 8.
10) Discussie partijprogramma.
Janmaat wilde niet ingaan op het partijprogramma. Hij gaf hiervoor geen verklaring.
Hij noemde wel enkele nieuwe punten, volksgezondheid en privatisering.
Met betrekking tot dit laatste punt vreesde hij dat bepaalde overheidstaken door
Afflerikaanee multi-miljonairs zouden worden uitgevoerd.
11) Partij-uitbouw.
voorzitter van de kring 's-Gravenhage, kvfam hierbij aan het woord.
Ook hij sprak over processen die gevoerd werden. Bovendien vertelde hij opgepakt
te zijn bij een aktie bij de " Blauwe Aanslag " .
De Centrum Democraten hebben de schuld gekregen dat zij de zaak aan het rollen
hebben gebracht. Dit is echter niet het geval. Het was nl. zo dat de buurt genoeg
had van aktiviteiten van de " Blauwe Aanslag ". De pers heeft de indruk gewekt
dat de CD de organisator van de ongeregeldheden was.
Rpndvraag
In Delft wil de CD op 5 april 1988 een dodenherdenking gaan houden. De
vergunning hiervoor is langs de officiele weg aangevraagd voor 15 personen.
Men wil de slachtoffers herdenken van de schietpartij waarbij een Turk 5
Nederlanders doodschoot. Het JFN wordt uitgenodigd aan deze herdenking
deel te nemen en te fungeren als beschermgroep.
Janmaat•
Overweegt een proces tegen
vanwege het feit dat bij de
intrede van Janmaat in de Tweede Kamer, hij stelde datzijn geloofebrieven
niet in orde waren.
M.b.t. de laatste verkiezingen was Janmaat van mening dat er in Den Haag
kiezersbedrog had plaatsgevonden. Links eiste een hertelling van de stemmen, waarbij de Centrum Democraten 7 stemmen te kort kwamen voor de
kiesdeler. Hij suggmreerde dat de ambtenaren die de stemmen geteld hadden
heel eenvBudig CD stembiljetten ongeldig konden maken. In Almere had de CP 86
controle uitgeoefend op de stemburo's zodat dergerlijke praktijken geen kans
hadden. Gevolg 2 zetels in de raad.
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vroeg hoe het zat met de fusie commissie.
Janmaat vertelde nu geen zin te hebben in een fuaie met de CP 86.
Hij wil geen moeilijkheden in zijn partij. Bij een fueie zou binnen de
kortste keren een nieuwe splitsing ontetaan. Hij noemde hierbij de naman
van

en
heeft geprobeerd de naam Nationaal Front te laten registreren bij

de Kiesraad. Hij heeft dit gedaan op advies van Janmaat, teneinde te voorkomen
dat "onbevoegden" van deze naam gebruik gingen maken.
De naam bleek echter al geregistreerd te zijn Binds de veertiger jaren.
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•Aan de Leden en Oonateurs van de CD.
Dames en Heren,
Met is met gereserveerde trots dat het Dagel ijks Bestuur van onze partij u het eerste nummer van ons nieuwe partijblad aanbiedt. Het D.B. verwacht met de uitgave
van dit blad de band met de leden te versterken en de organisatie van onze parti j
beter uit te kunnen bouwen.
J)e bedoeling is, dat CD-info viermaal per
"~ aar verschijnt. En wel tussen de publicacies van CD-actueel in. Onze mensen ontvangen dan tweemaal per kwartaal een blad.
Daarmede en daardoor zijn zij meer en beter ge'i'nformeerd en dichter bij de partij
.betrokken. Naast de actuele politick zal
.dit partijblad eveneens aandacht besteden
•aan de organisatorische zaken van de partij. Tenminste, voor zover dat in ons "democratisch politieke bestel" mogelijk is.
De partijtop zal zich hoeden voor het
, vrijgeven van die" informatie, welke de
uitbouw en de geplande rust van de partij
kunnen schaden. De actieve leden zullen
zeker begrijpen wat er wordt bedoeld en
zodanig handelen.
In deze krant kunnen mededelingen aan de
leden worden gedaan, welke een "open" ka~-akter dragen. De Kringbesturen kunnen van
jeze gelegenheid gebruik maken hun eigen
en andere leden te benaderen. Verder kan
berichtgeving van
diverse
commissies
plaatsvinden. Publicaties dienen tijdig te
worden opgegeven. Daarbij kunt U met het
volgende publicatieschema rekening houden:
1 mei , 15 augustus en 1 november van 1988.
Copy moet ongeveer 7 dagen voor deze data
in het bezit zijn van de Redactie.
Het Dagelijks Bestuur
******************************************
KANDIDATEN LIJSTTREKKERS E.K. '89.

De tijd snelt voort. Over ruim e"6n jaar
worden er weer landelijke verkiezingen gehouden, namelijk die voor een nieuw Europees Parlement. Die verkiezingen zijn voor
ons land natuurlijk minder belangrijk dan
onze Tweede Kamer-verkiezingen. De opkomst
is ook over het algemeen veel lager. In
ons land ligt de opkomst zo rond de vijftig procent. Dat is laag, maar voor dege-

nen, die wel gaan stemmen, geldt dat hun
stem dubbel telt. Zoals al is bekend gemaakt doet de CD aan deze verkiezingen
mee. Het zou wel boven verwachting zijn
als de partij in deze verkiezingen een of
meer zetels weet te halen, maar dat is ook
niet de eerste opzet. Doel van dee1 name is
de bekendheid van de partij te vergroten
door middel van verkiezingscampagnes.
Het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur
van de partij nemen deze verkiezingen vanzelfsprekend uiterst serieus. Vandaar dat
er in organisatorisch verband reeds aandacht aan is besteed. Zo zijn er in de
vergadering van het Hoofdbestuur van 18
december j.l. reeds een aantal aspecten
van de dee1 name aan de orde geweest. Er
zullen er drie voor U worden behandeld.
1. Het europese programma zal worden ontworpen door dr F.H. Brookman. De program-commissie is op de vergadering van
het HB vastgesteld. Het Congres zal in
het voorjaar van 1989 het program behandelen en, indien gewenst, amenderen.
2. De lijsttrekker zal op het zelfde Congres worden gekozen. Het Hoofdbestuur
heeft, op advies van het Dagegelijks
Bestuur, besloten tijdig kanditaten
voor het lijsttrekkerschap op te roepen. Conform het besluit is de kandidaatstelling voor leden als volgt bepaald:
a. leder lid kan zich kandidaat stellen
voor het lijsttrekkerschap. Daartoe
moet zij of hij (zie hier hoe ook de
CD mee doet aan de herwaardering van
de man - vrouw verhouding, waar dat
mogelijk is en niet ontsporend werkt)
zich schriftelijk melden bij het secretariaat. Dat kan geschieden vanaf
1 april tot en met eind juli van dit
jaar.
b.Daarna kan slechts het Dagelijks Bestuur bij besluit nog kandidaatlijsttrekkers aanwijzen. Ook is deze mogelijkheid weggelegd voor een groep van
drie Kringvoorzitters, die gezamenlijk e"e"n kandidaat aan het Congres
kunnen voordragen. Voorwaarde is dat
de desbetreffende Kringvoorzitters
zelf geen kandidaat zijn.
3.Leden kunnen zich ook opgeven als gewoon kandidaat op de lijst. Zij komen
dan in aanmerking voor andere plaatsen
op de lijst, maar natuurlijk niet voor
de eerste.
Daarmede wordt er dus een onderscheid gemaakt voor de kandidaatstellingen. Namelijk al dan niet gekwaliflceerd. De gekwalificeerde leden zullen de top van de
lijst aanvoeren. De overigen zullen het
midden en de staart van deze lijst vullen. De leiding van de partij gaat er van
uit dat er meer dan voldoende kandidaten
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zullen zijn om tot de presentatie van een
acceptabele lijst te komen.

aandacht voor de partij te verwachten.

Met secretariaat ziet de kandidaatstellingen in de desbetreffende periode tegemoet.
Kandidaten kunnen er rekening mee houden
dat zij, voor dat de stemmingen in het
Congres plaats vinden, hun kandidatuur met
een speech mogen versterken en verdedigen.

De partij is sterk aan het groeien, ds r«genstand ook. Het politieke deel van on^s
staatsmacht stelt alles in het werk om de
CD weg te houden van politieke successes.
Zo zijn Officieren van Justitie druk bez;g
de leden van onze partij te vervolgen wegens handtekeningen of uitspraken. Zo hou
je de partij wel bezig.

Deze oproep zal in de komende uitgave van
CD-actueel worden herhaald.
Mw. W.B. Schuurman
Partijsecretaris
******************************************
NEDERLAND zit boordevol !!!!

U zult de stelling ongetwijfeld herkennen.
Zij is sinds jaar en dag verkondigd door
de Centrumstroming. Dit programmapunt is
dermate hard aangekomen in de vaderlandse
politick dat de grote partijen van alles
en nog wat hebben ondernomen om ons het
politieke leven moeilijk te maken.
Niet omdat de standpunten van de CD in
strijd zijn met de ethiek of de menselijke
waardigheid. Verre van dat. Maar omdat onze kritiek scherp de vinger op de zere
wonde legt en alle grote partijen met die
kritiek worden geconfronteerd. Meer nog,
dat zij de geuite kritiek niet kunnen
weerleggen. Machteloosheid ten
opzichte
van die kritiek is dus de reden dat geen
discussie maar andere middelen worden aangewend om te trachten de CD bij het publiek in een kwaad daglicht te brengen.
Ook dat zult u zich ongetwijfeld herinneren. Zo is een aspect van de tegenstand op
juridisch vlak te vinden. Processen genoeg. Altijd procedures omtrent het inleveren van de lijsten. Zogegenaamde valse
handtekeningen. Energie verslindende processen, waar de partij gesubsidieerde tegenstanders tegenover zich geplaatst weet.
De politieke uitspraken van de partij en
de officiele publicaties van de partij-organen worden van alle kanten, door goed
betaalde instituten, bestudeerd. De Anne
Frank Stichting voorop. Bij twijfel
of
vermeende fouten, of zwakker in het geval
van gewaagde interpretaties, dan wel openlijke twijfel bij de door de overheid
voorgestelde gang van zaken, wordt de burgerrechter dan wel de strafrechter ingeschakeld.
Aardig, want dan kunnen de tegenstanders
hun lol nog op. De komende verkiezingscampagnes zullen harder dan ooit tevoren worden gevoerd. Dat brengt de politieke en
maatschappelijke situatie met zich mede.
Mat dat betreft valt er dus weer genoeg

De Rechterlijke Macht wil echter deze pclitieke escapades in de strafrechterlijka
sfeer niet volgen. Vrijspraak is het
rechtvaardige deel. En zo werkt het O.M.
mee met anderen om de ideee'n van de partij
bij het grote publiek herkenbaar te houden.
Onze politieke standpunten
vinden grote
weerklank. Dat weten ook de andere partijen. En zie wat nu gebeurt: de VVD kent een
partijcrisis. Niet zo een kleine. ""M
denkt die op te lossen door haar polit
ke programme te gaan aanpassen aan die van
de Centrumstroming. Daarmede gaat de VVD
wat het vreemdelingenbeleid betreft op een
nog zwakke afspiegeling van de CD lijken.
Goed idee om de kiezersgunst te veroverefi?
Daar kunnen vraagtekens bij gezet worden.
Zo is de VVD wat laat met de ommezwaai.
Als die partij dit politieke inzicht twintig jaar eerder had vertoond, was de situ'1
atie in ons land niet zo uitzichtloos voo'r
miljoenen Nederlanders geweest.
Echter
toen dacht de VVD eigen garen te spinnen
door mee te lopen met de "trend". Dat is
evenwel anders uitgekomen, gezien de situatie, waarin die partij zich bevindt.
Dat is dan de tweede kanttekening: De U1(Q
maakt een crisis door. Die sluimert al .
ren en zij is bepaald niet de enige partij
die met zo een verschijnsel heeft te maken. Maar dat neemt het crisisverschijnsel
niet weg. En de gevolgen zijn er naar. De
inkomsten van die partij zijn met miljoenen guldens terug gel open door verdwijnen
van teleurgestelde leden. Ook loopt de
partij in de peilingen verder terug. Zij
gaat haar positie verliezen als mogelijke
regerings-partner. Als er dan nog een, als
"rechts" uitgekreten CD op het politieke
toneel gaat verschijnen, is de lol er voor
de VVD af.
En dus betekent het overnemen van gedeelten van ons programma niets meer of minder
dan een noodsprong om de partij weer op
gang te brengen. De geloofwaardigheid van
die sprong is niet groot. De zekerheid
voor de VVD nog minder. Het aanpassen,
maar vooral het inzien van deze nieuwe
koers, blijft laat. Zo niet te laat. Om
precies te zijn twintig jaar. De VVD heeft
de publieke opinie nodig om haar program
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aan te passen. Visie heeft bij die partij
de laatste jaren ontbroken. Dat is steeds
•duidelijker aan het worden nu het geblaat
•van Wiegel tot het verleden is gaan beho'ren. Tenslotte moest hij zo nodig tegen de
wil van een congres in, buitenlanders ook
stemrecht gaan verlenen. Ook bij dat congresbesluit bleek de politieke zwakte van
•de VVD.
Kortom, nadat Voorhoeve opeens met onze
politieke plaatsbepaling: "niet
links,
niet rechts", op de proppen kwam, heeft
hij nu ook zijn toevlucht genomen tot ons
program. Zij het gedeeltelijk. En dat
maakt het politieke perspectief voor ons
alleen maar gunstiger: programmatisch valt
onze partij niet meer uit te schakelen. De
VVD zorgt voor publieke acceptatie van onze standpunten. De juridische processen
gooien olie op ons partijvuur. Onze partij
zal aan kracht winnen, als nu gaat blijken
"~~ it ons program een regeringspartij waaroig is.
Ing W. Koopman
******************************************
. Samen Sterk is het motto van de Centrum-stroming.
De Centrutndemocraten zijn sterk in opkomst. Ook de radio en t.v. hebben daar
_melding van gemaakt. Me nemen de plaats
* van de oude CP van weleer in en over. Onze CD wil proberen zoveel mogelijk mensen
uit de opude partij opnieuw te activeren.
Daartoe opereert binnen onze CD reeds lang
de fusie-commissie. Zij benadert andere
groepen en kleine partijen om te pogen te
•-'omen tot samenwerking. De pogingen zijn
,iiet succes zijn bekroond.
Sinds november vorig jaar is er een grote
kentering gekomen in de positei van onze
partij. En wel als gevolg van onze toenemende partijactiviteiten. Deze nieuwe CDinfo is daar een treffend voorbeeld van.
Onze partij heeft haar derde CD-actueel
van 1987 in vijfduizend voud naar alle
oude bekenden gestuurd. Daarbij is gebruik
gemaakt van adressenbestanden, die ons,
met de beste intenties, zijn toegestuurd.
Die actie is niet zonder resultaat gebleven: de partij is sterk gegroeid.
De fusie-commissie heeft echter al weer
meer gedaan. Begin van dit jaar is een
lijvige brief verstuurd aan de leden van
de groep '86. In de brief is een analyse
gemaakt van de politieke situatie rond de
Centrumstroming. Daaraan is gekoppeld de
positie van de groep '86 ten gevolge van
het tot nu toe afzonderlijk optreden.

Die brief van 6 januari is goed ontvanger
en door '86 positief gewaardeerd. De in
grote lijnen geuite milde kritiek is als
een bindende kracht gaan werken. Opnieuw
zijn '86 leden naar de CD over gestapt.
Het is voor de commissie een bemoediging
te weten dat ook andere '86-leden de kritiek onderschrijven. Besprekingen met desbetreffende leden zullen op korte termijn
worden gehouden of zijn op moment van
uitgifte van deze CD-info al gehouden.
Onverwacht is evenwel de wending in de opstelling van de gemeenteraadsleden zelf.
Onomwonden hebben zij toegeveven dat nun
optreden in de Raden aan kracht en overtuiging zou winnen bij gezamenlijk optreden. Deze interne reactie houdt in dat ook
de vertegenwoordigers de kritiek toegeven.
Dat maakt toenadering mogelijk en een opening van de '86 kant lijkt nabij.
Daarbij is het een stap in de goede fusie
richting dat nu reeds e'en gemeenteraadsl id
overweegt lid te worden van de CD. Als er
ee"n schaap over de dam is volgen er meer.
Deze ontwikkeling geeft de commissie moed
om voor ons doel door te gaan. Daarom zal
ik als voorzitter ons standpunt herhalen:
de commissie is bereid op iedere zinnige
uitnodiging, in te gaan. Wij hopen snel
aan de laatste besprekingen toe te komen.
Daarmede zou dan ook de Anne Frank Stichting ongelijk krijgen als in haar blad
AFdruk wordt gemeld dat "dankzij de '86 de
fusie niet zal plaats vinden, omdat de gemeenteraadsl eden onoverkernelijke voorwaarden stellen". De commissie weet wel beter.
De commissie staat open voor gesprek en
heten de mensen bij voorbaat welkom. De
commissie zal het toejuichen als de '86 de
A.F.S. met andere feiten confronteert. We
zijn en blijven met ons alien begaan met
het lot van onze eigen samenleving. Vanuit
dat perspectief, en afgaande op de informatie van de commissie, zullen contacten
op korte termijn plaatsvinden.
De commissie mag tenminste aannemen dat de
Groep '86 niet tot het flauwe niveau is
afgezakt van binnen eigen kring zeggen te
will en fuseren en naar buiten toe de boot
blijft afhouden. De commissie verwacht
meer dan alleen maar wat geschreeuw en
weinig wol. Ze verwacht namelijk politick
besef bij de gemeenteraadsleden. Het is
niet te begrijpen dat de gemeenteraadsleden wel met politieke tegenstanders in
kunnen omgaan, maar voor gelijkgezinden op
de loop gaan.
De commissie kijkt natuurlijk verder dan
de toch vrij kleine politieke groeperingen
waarmede we nu min of meer regelmatig con-

biz. «

tact hebben. Nu ook de VVD haar politieke
ocstelling als "niet rechts, niet links"
wil karakteriseren, en nu tevens min of
meer belangrijke delen uit ons politieke
programma, zij het in een te laat stadium,
wil gaan invoeren, staat ook naar de WO
de deur open voor fusiebesprekingen. De
commissie zal het Hoofdbestuur voorstellen
een off-iciele uitnodiging te versturen.
Namens de commissie
F. Castermans Voorzitter
******************************************
Mededeling CD-actueel .
Eind maart zal het eerste nummer van de
nieuwe jaargang van het blad uitkomen. De
redactie maakt bekend dat copy ingeleverd
moet zijn voor of op 11 maart 1988.
******************************************
De Economic en het Kabinet Lubbers.
Niets dan goede plannen had de ministerpresident, toen hij met zijn ministerspi oeg in 1982 aan het regeren sioeg. Door
middel van het no-nonsense beleid zou de
economic verder worden aangezwengeld. Natuurlijk zou de gehele bevolking gaan genieten van de rijke vruchten van het CDA VVD beleid.
Van al die zoete beloftes is niets terecht
gekomen. De werkloosheid is verder gestegen. Volgens de wetenschappelijke raad
voor het regeringsbeleid is het aantal
werklozen opgelopen tot 1 miljoen. Lubbers zou bij dit aantal opstappen. De geruchten over een naderende val van het kabinet worden steeds sterker. Er loopt al
een weddenschap tussen kamerleden inzake
de val van het kabinet voor het einde van
dit kalenderjaar.
De bestedingen van onze bevolking lopen de
laatste jaren achteruit. Allemaal tekenen
die er op wijzen dat het niet goed gaat,
ook niet met de economie. Het karwei dat
Lubbers zou gaan afmaken blijkt een beleid
te zijn dat meer bij ontwikkelingslanden
pastdan bij een moderne industriele samenleving. Dat is ook in de regeringsverklaring gezegd: hoge export en lage lonen.
Ziedaar een uitgangspunt van het kabinet.
Het kabinet heeft de bedoeling gehad de economische groei te bevorderen. Nu was er
in '82 sprake van een kleine opleving. Die
is geheel verdwenen. De economie heeft in
de afgelopen jaren geschommeld, maar van
een structurele verbetering is geen sprake
geweest. Ondanks het gigantische bezuinigingsbeleid. Het bezuinigen heeft voor
veel Nederlanders de aardigheid van het
leven sterk verminderd. Schril daartegenover staat het gemak waarmede de neder-

landse overheid geldt uitgeeft voor de
vorming van de multi-culturele samenleviVc,in ons land. Ook het met losse hand rond-strooien van miljoenen guldens voor ont*
wikkelingslanden moet veel
nederlanders
pijn doen, omdat zij door nun eigen regering op steeds lagere inkomens worden gezet en de werksituatie er, ook al ten gevolge van de overheidsbeslissingen, niet
op vooruit gaat.
Nederland is met het beleid van het kabinet Lubbers verder achteruit gehold. Dat
staat te lezen in een artikel van het gezaghebhende engelse tijdschrift "The Economist". Daarin is zonder meer aangetoond
dat onze ecomomie is gezakt naar de lagere
regionen van de EG. Portugal en Italie
zijn ons in economisch opzicht gepasseerd.
Als het kabinet de economie van ontwikkelingslanden heeft willen nabootsen, is het
in zijn opzet geslaagd. Als dat "het ka"^wei" van Lubbers is geweest, heeft de N*.
derlandse bevolking goed zitten slapen.
Dat ze het niet geweten hebben is een
flauwe smoes. De CD heeft het jarenlang
verkondigd. Met alle mogelijkheden die ons
ter beschikking hebben gestaan hebben wiji
binnen de normen en regels van ons demo-'
cratisch kapitalistisch systeem de fnui-;
kende werking van het regeringsbeleid aan
de orde gesteld. En het smoren van dielstem is niet alleen te danken aan het re-'
geringsbeleid. Daar hebben meer Nederlan-'*
ders en medelanders borg voor gestaan.
Mevr. C.'.Tjooijens Kringvoorzitter Tilburg
******************************************
Openbaar Ministerie helpt CD.
Het beleid van VVD-minister Korthals Alt
zet geen zoden aan de dijk. Dat zien de
ambtenaren van het Openbaar Ministerie
ook. In de kraag gepakte misdadigers lopen
op vrije voeten rond wegens cel-gebrek.
Dankzij het foutieve beleid is na maanden
speurwerk van honderden
rechercheurs en
tienduizenden tips nog geen spoor van de
vedwenen Gerrit Jan Hein gevonden. Dank
zij verkeerde, of in het geheel geen aanpak raken ouders in Nieuwe Pekela buiten
zich zelf omdat Justitie de kinderporno
niet kan bestrijden. Minister Korthals Altes wil zelfs sex met twaalf jarigen uit
het strafrecht halen.
Om nu de CD groot te maken gaat Justitie
ons vervolgen, wetend dat er vrijspraak
komt. De publiciteit is mooi meegenomen,
omdat wij voor onze zaak staan. Tenslotte
durft alleen de CD te zeggen wat er in ons
land verkeerd gaat.
mr R.C. Sangster Kringvoorzitter Den Haag
******************************************
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Betreft: Centrum Democrat en.
Op 16 maart 1988 is in het Parkhotel te Rotterdam een vergadering gehouden van de Centrum Democraten.
Aanwezig waren ongeveer 25 & 30 personen. De convocaties voor deze
vergadering zijn telefonisch gedaan. De eerste opvang voor de deelneWrs aan deze vergadering heeft plaats gevonden bij restaurant Engels,
alwaar JANM.\AT, Johannes G.K. (3-11-1934; gewapend met een portofoon, de
•d^einemers heeft doorverwezen naar het Parkhotel. Op de vergadering is
een-nieuw bectuur gekozen voor de kring Rotterdam. Bekend is geworden
datj
voorzitter blijft, het secretariaat
in handen is van een onbekende man, terwijl als penningmeester wordt
genoemd:
Ook is gesproken over de.dg^lnajue van de CD aan de demonstratie in
ijs op 1 mei a.s.
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HoofdbeBtuursvergadering Centrum Democraten gehouden op 8 april 1988

Op vrijdag 8 april 1988, om 20.00 uur werd in net Parkhotel te
Rotterdam een hoofdbestuursvergadering gehouden van de Centrum
mocraten.
Aanwezig was een Tijftiental personen, van vie bekend:

Janmaat

1. De vergadering werd geopend door Janmaat. Hij stelde vast dat
er maar 13 personen waren opgekomen. Er waren veel afzeggingen
omdat men van ver moest komen.
^

Bericht van verhindering was ontvangen vanuit Tilburg Assen en
Leeuwarden.
2. Ingekomen stukken en nededelingen
- Er was een brief geschreven aan net Ahold concern in verband met
de ontvoering van Gerritm Jan Heijn.
De Centrum Democraten laten hierin hun deelneming blijken aan.
de familie Heijn, maar tegelijkertijd gaat men achter de ziens-
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wijze staan van commissaris Brinkman van Bloemendaal;
* Janmaat wil een affaire rondom een moord op een
pompbediende in Schiedam in de publiciteit brengen. De moord
zou namelijk gepleegd zijn door een neef van
. Om
deze reden zou er geen rechtzitting plaats vinden;
y Financien
Er was geen financieel verslag, alleen een summiere
uiteenzetting over de "omzet" van de partij, die F25.000,—
bedroeg.Dit bedrag bleek driemaal zo hoog te zijn als
voorgaande jaren. De inkomsten waren afkomstig van
contributies en giften. De uitgaande bedragen waren besteed
aan:
- propaganda materiaal
- CD aktueel
- infoblad
- cassettebandjes
- kantoorbenodigdheden
* Overwogen wordt om het hoofdbestuur uit te breiden. Gedacht
wordt om het complete kringbestuur zitting te laten nemen in
het hoofdbestuur;
* P art i j programma
De commissie die dit programma aan het schrijven is, heeft
over leg gepleegd met Janmaat. Deze laatste wil niet dat het
programma voortijdig naar buiten komt. Het hoofdbestuur zal
echter het programma moeten goedkeuren en/of amMTnderen. Om
uitlekken te voorkomen denkt men er over om
a. het concept op naam te stellen
b. een verbod OP het meenemen er van
c. een verbod om het concept te copieren

_^ ~

* Aidsnota
Hiervoor wil Janmaat dezelfde maatregelen nemen. De nota zou
nogal schokkende (discriminerende) voorstellen bevatten.Zo
wil Janmaat in Nederland quarantiane gebieden instellen. Aan
oud voorzitter van het Wetenschappelijk Euro van
de Centrum Partij, is gevraagd om deze nota te beoordelen.
* Volgens Janmaat wordt de Partij geinfiItreerd door de BVD.
Een persoon die door de BVD benaderd is, is na zijn
benadering direct naar Janmaat gelopen en heeft hem
mededeling gedaan van de benadering. Janmaat wil uit deze
affaire zoveel mogelijk publiciteit halen.
"3. C D aktueel/info
Er werd een technisch verhaal gehouden over de totstandkoming
van beide periodieken.
4. Folders
Er zijn 100.000 exemplaren in bestelling. Of deze partij
folders afgenomen wordt, hangt af van de uitspraak van een
lopende rechtzaak (weIk rechtscollege is onbekend) Als
mogelijke boete wordt genoemd F.6000,—.
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5. Bezoek Parijs op 1 mei 1988.
Vooraf gaf
een kort verslag over het onlangs
gehouden congres van het Front National in Straatsburg.
Janmaat vertelde vervolgens dat de Centrum Democraten door Le
Pen waren uitgenodigd om op 1 mei deel te nemen aan een
demonstratie in Parijs. De demonstratie zou een herbaling
worden van 6 mei 1987. Belangstellenden konden zich aanmelden
op het secretariaat.
Door de Centrum Democraten zal een spandoek worden meegenomen
waarop de vlam van het Front National en de tekst "Centrum
Democraten" is te zien.

P A U ZE
6. Fusiecommissie.
Deze bestaat nog wel maar is niet aktief.Janmaat was zeer
negatief over de Centrum Partij '86 en met name over de
gemeenteraadsleden hiervan.
bleek het zwartste schaap te zijn wat er ooit
heeft bestaan. Hij zou, volgens Janmaat, in een
raadsvergadering gestemd hebben voor het ANC.
De commissie blijft wel bestaan, maar zal zich gaan richten
op andere groeperingen en partijen. Een fusie. Centrum
Democraten - Centrum Partij '86, ligt aan de Centrum Partij
'86.
7. Buitenlandse

contacten.

*. Janmaat heeft contact gehad met een lid van het Dagelijks
Bestuur van het Front National. Het blijkt dat Le Pen bereid
is om naar Nederland te komen in het kader van de Europese
verkiezingen. Er is echter een voorwaarde gesteld, Janmaat
moet alle kosten voor zijn rekening nemen.
*. NPD

Samenwerking ziet men niet zo zitten, daar er nogal extreem
rechtse elementen binnen deze groepering zitten. C.P.'86
heeft volgens Janmaat wel contact met NPD maar zij vergissen
zich. Over het algemeen wi1 hij de nodige voorzichtigheid
betrachten bij het aanknopen van buitenlandse contacten.
Overwogen wordt om een secretaris buitenland te benoemen voor
het in kaart brengen van buitenlandse zuster groeperingen.
8. Procedures.
Er lopen zaken tegen Janmaat
en
. Er loopt
nog een beroepszaak betreffende het ophalen van
handtekeningen. Deze zaak zal plaats vinden in September.
Janmaat verwacht dat hij deze zaak gaat verliezen. Men speelt
met de gedachte om een getuige (Joop Glimtnerveen) op te
voeren. Het probleem bij de handtekeningen akties is steeds
dat de mensen die hun handtekening zetten later altijd
verklaren voor een heel ander doel, dan voor een rechtse
groepering, hun handtekening te hebben gezet. Glimmerveen
echter zou in het verleden handtekeningen hebben verzameld
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voor de Nederlandse Volks Unie terwij1 hij in zijn binnenzak
een cassetterecorder had zitten waarmee hij de gesprekken met
de handtekening zetters opnam. Via hem wi1 men nu laten zien
dat de handtekening zetters weldegelijk weten waarvoor ze
tekenen. Men aarzelt nog omdat men vreest dat er een negatief
resultaat uitkomt indien blijkt van contacten tussen Janmaat
efi Glimmerveen.
be Stichting Schadevergoeding mevrouw
heeft
een civiele procedure aangespannen tegen:
1. de gemeente Leerdam
2. de gemeente Amsterdam
3. de Annen Frank stichting
4. de Staat der Nederlanden
Er wordt door de stichting een Schadevergoeding geeist van
F.2.000.000,— vanwege geleden schade bij de brand in
Kedichem. De zaak zal op 12 apri1 1988 aanhangig worden
gemaakt. Voor een stichtingsvorm is gekozen om te voorkomen
dat bij veroordeling tot de kosten van net proces iemand
persoonlijk wordt aangesproken. Janmaat verwacht niet dat hij
enige kans heeft, maar het 1evert wel weer de nodige
publiciteit op.
Contact
Janmaat heeft van
een brief ontvangen waarin deze zijn
daad (de moord op zijn echtgenote) probeert goed te praten.
Verder geef t
.__• aaq Aat hij bezig is met het schrijven van
zijn memoires.
Einde vergadering 22.30 uur
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Betreft: Vergadering Kringbeatuur Utrecht Centrumdemooraten*

werd vernonen, dat op 15 april 1988
in Utreoht een vergadering van het Kringbestuur Utrecht van de Centrumdenooraten
zou worden gehouden.
De uitnodigiMfg voor de vergadering was slechts aan een beperkt aantal leden gezon—
den - in dit geval als bijlage bij CD-WUetueel in de kring Utrecht - en enkele leden kregen een persoonlijke uitnodiging*
In de uitnodiging werd als verzamelpunt peroeel Lodterlaan 25 te Utreoht vermeld en
vandaar uit werd dan'vervolgens vertrokken naar de vergaderplaats, in dit geval
Caffi de Kanpioen aan de Jutfaseweg te Utreoht*
. Op de vergadering waren onder^meerjle yolgende personen aanwezigs

JANHAAT, Johannes G.H. (03-11-34i

VRESSWIJK, Hi11em Th.E.

Voor deze vergadering van de Kring Utreohtwas door
een agenda samen—
gesteld, waarbij het belangri jkste punt was de verkiezing van een kringbestuur in
Utreoht en voor de overige punten werd de agenda nauwelijks gebruikt*
De bijeenkomet werd geopend door
en hij heette iedereen van harte wel—
kom. In zijn korte openingswoord vertelde hij, dat hij kandidaat was voor de post
van voorzitter van de Kring Utrecht en dat het zijn bedoeling was on — indien hij
inderdaad op die post gekozen zou worden - de Kring Utrecht nieuw leven in te blazen,
Ook in Utrecht is een stinging van het aantal leden merkbaar en dat is een goede
zaak voor de opbouw van de Centrumdemooraten, aldus
•

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200*57*

-2Vervolgens kwam Hans Janmaat aan het woord en hij liet de aanwezigen
zien hoe op dit moment de partijorganisatie was opgebouwd.
Het name gaf hij aan, dat er in het land nu kringen worden opgezet en
dat er in die kringen nieuwe kringbesturen worden gekozen, net als nu
in Utrecht, Met name wordt er veel aandaoht geschonken aan een degelijke
opbouw van de basis ora vandaar uit te werken naar een goed lopend parti japparaat en dat alles natuurlijk in het kader van de komende EuropesX verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen daarna.
Ifedat de kandidaten voor het kringbestuur waren voorgesteld, nerd het
[nieuwe kringbestuur gekozen.
IDat bestuur zag er als volgt uits
Voorzitter
Seoretaris
Penningmeest er
^«den

/waxen

-Wim Vreeswijk
Een vluohtige blik op dit nieuwe bestuur geeft al snel aan, dat er van
dit bestuur geen al te hoogdravende zaken te verwaohten zijn.
Belangrijkste man in het bestuur is feitelijk Him Vreeswijk. Hij is de
enige die een redelijk verhaal op papier kan zetten en het ook kan verwoorden, Hij is ook min of meer op de achtergrond in het bestuur gaan
zitten om de zaak te sturen in samenspraak met
•
Overigens heef t Wim Vreeswijk het voorlopig tooh nog wel druk genoeg
met zijn raadslidnaatschap van de Centrumpartij in de Utreditse gemeente raad.
Voor wat betreft het agendapunt inzake een folderaktie in Utrecht, moot
worden gesteld, dat die nog even geen doorgang kan vinden, om dat de
folders van de Centrumdemocraten nog niet gereed/tOver dat punt was nog
even enige diskussie omdat de meningen verdeeld waren over het feit of
er in Utrecht gebruik moet worden gemaakt van de landelijke folder van
de Centrumdemooraten of van een plaatselijke folder*
Besloten werd, dat er gebruik gemaakt dient te worden van een plaatselijke folder*
Overigens zijn beide folders nog niet klaar.
De plaatselijke folder zal worden samengesteld door:
- Wim Vreeswijk
Als laatste punt werd er nog een afspraak gemaakt voor een soort ondersteuning van het raadswerk van Wim Vreeswijk.
Op donderdag 21 april 1988 moet Vreeswijk in de Utrechtae gemeenteraad
spreken over het rapport "Samen-leven in Utrecht'» Afgespfoken werd nu,
dat hij gesteund zal worden door een delegatie van de Centrumdemooraten
op de publieke tribune.
Deze 'supporters' zullen zioh verzamelen ten huize van
en
vandaar uit naar het stadhuis gaan.
Het is de bedoeling, dat dit ook in de andere plaatsen zal gaan gebeuren
waar leden van de Centrumdemooraten (CP) in de gemeenteraden zitten.
Verder geen bijzonderheden.
BIJLAGEx
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—o-o-o- van de Centrumdemooraten in
— agenda van de vergadering
Utrecht op 15 april 1988.
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Aan de leden van de Kring Utrecht

29 maart 1988
Dames en Keren, ,
Het Dagelijks Bestuur kan de leden melden dat de partij zich voorspoedig ontwikkelt. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat wll
zeggen dat de partij zich gaat voorbereiden op onder andere de komende
gemeenteraadsverkiezingen in onze stad. A lies wijst erop dat de CD de
komende GR-leden gaat leveren. Om die verkiezingen tijdig en goed voor
te bereiden roept het Dagelijks Bestuur onze Utrechtse leden op tot het
btjwonen van deze vergadering. Deze Kringvergadering zal worden gehouden op vrijdag 15 april a.s. De leden worden verzocht tussen 19.30 en
19.15 uur te icotnen naar Loderlaan 25 te Utrecht. De vergadering is
belangrijk, want er zal een Kringbestuur worden gekozen, dat binnen
anderhalf jaar de kandidatenlijst voor de CD-gemeenteraadsleden van
Utrecht moet samenstellen. Tot vrijdag 15 april dus!
A G E N D A
1.

Opening door de. partijvoorzitter

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Situatie Kring Utrecht

H.

Kandidaten Kringbestuur
PAUZE

5.

Samenstelling Kringbestuur

6.

Toespraak partij voorzitter

7.

Discussie van de leden

8.

Folderactie Utrecht

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

De partij wenst de leden een goede vergadering toe. Komt u op tijd,
zodat een ordelijk verloop kan plaatsvinden.
Met vriendelijke greet, namens de Kring Utrecht.
Het partijsecretariaat.
Mw. W. B. Schuurman
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Aard v.h. stuk: Hegeringsbrief betreffende de electoral* postitle van extreemrechts in de belangrijkate westeuropese landen.
Nederland.
In Nederland verdween extreem rechts in 1986 uit het parlement.
Locaal is het nog alechts sporadisch vertegenwoordigd. Na het uit
-eenvailen Tan de Centrum Partij heeft de versplintering zulke
T&rmen aangenomen dat er op het ogenblik geen sprake is Tan een
duidelijke leidende groepering* De Centrum Democraten Tan het
Toormalige Tweede Kamerlid JANNAAT timmeren nog het meest aan de
weg.
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