
tt Zo nodig «retors rubricering aangeven.

Diatr.

AO> 1646944
"m 2 3 DEC. 082

Afschr.:

Kringvergadering CQë'trumparti;} afdeling Den Haag.

Op vrijdag 19 november 1982 werd in het gebouw "De Haard" aan
de Daguerrestraat te *s-Gravenhage een kringvergadering van de
Centrumpartij afd. Den Haag belegd. Aldaar waren de navolgende
oude en nieuwe leden aanwezig:

Johannes G.H. JANMAAT 03-11-1934
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I) Zo nodlfl andere rubricering ungovan.

VERVOLGBLAD Nr. BIJXJBWOe/inf. rapport nr.

Het dagelijks bestuur van de CP was aangenaam verrast over de
grote opkomst van de leden. Deze opkomst had men vooral in Den
Haag niet verwacht. Ook toonde men zich opgelucht dat de verga-
dering ongestoord kon plaatsvinden.
____ _ opende de verga dering met de mededeling blij te zijn
met de grote opkomst van de leden. Hij constateerde dat Je hier-
aan kunt zien dat de partij groeit. Hij vertelde verder dat het
in de bedoeling lag om het volgend Jaar nieuwe bestuursverkie-
zingen uit te schrijven. Wie zich geroepen voelde zich hiervoor
kandidaat te stellen kon dit schriftelijk doen en zijn brief zen-f
den aan het partijsecretariaat.\~ had zich
re*fecls Tcandidaat gësTëld én ter plekke werd voorgesteld hem voor-
lopig al op te nemen in het dagelijks bestuur. Dit voorstel werd
goedgekeurd.
Vervolgens kwam JANMAAT met een gebruikelijke speech over de CP
en de plaats van de partij binnen <& tweede kamer. _
In de pauze werd vernomen dat er twee personen van de NVU aanwe-
zig waren te weten : en . Afgesproken werd daar
tijdens de vergadering niets aan te doen. Men vond nl. dat zij
er goed verzorgd uitzagen en zich correct gedroegen. Aangezien
zij de betrokkenen toch wel "besmet" vènden werd gedacht aan een
uitnodiging voor de ballotagecommissie te verschijnen. De daad

het woord voegend begaf zich naar en
" "

_ ___

em nodigden hen uit om op 25 november 1982 op het partij
'secretariaat voor de commissie te verschijnen. Zij zouden hieraax
voldoen. _
Na de pauze werd de vergadering voortgezet met vragen uit het
publiek. O.a. kwam de kwestie _" _ aan de orde. Men
vond het een groot schandaal. Ook werd gevraagd of de CP nog
andere punten wilde belichten. JANMAAT legde uit dat de media
maar in één punt van de CP geïntresseerd was en dat is het vreem-
delingenbeleid. Op de radio en televisie werdsidoor de CP echter
meerdere standpunten naar voren gebracht.
Aan de kringleden werd gevraagd of zij zich wilde/? inzetten voor
het folderwerk en zoniet in ieder geval in hun directe omgeving
de CP te propaganderen. Zijn er mensen die ideeSn hebben voor de
partijuitbouw dan kan men zich richten tot het partijsecretariaal
Als laatste werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de zaalhuui
Br werd ƒ 169, 50 opgehaald.

taa EINDE
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1) Zo nodig andare rubricering aangavan.

Distr.: BijlageM:

Afachr.:

Betreft: Centrum Partij bezocht forumavond 4-5 mei-comité .

Het -̂5 mei-comité Bijlmermeer heeft op 23 november 19&2 een forum-
avond gehouden in De Nieuwe Stad te Amsterdam.
Centrale vraag op deze forumavond was: "Wat moeten we doen on de
Bijlmer leefbaar te houdenv?"
Als gasten waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd Prof. dr.

t hoogleraar politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit en
de aan de Gemeentelijke Universiteit verbonden politicoloog

Opm. heeft in het recente verleden meermalen via
publicaties het opkomend fascisme in Nederland gesignaleerd.
In Ad Valvas het V.U.-orgaan stelde hij bijvoorbeeld de
activiteiten van c.s. aan de kaak.

Voor opnamen voor de actualiteiten-rubriek BGTV had de VPBO een film-
ploeg gestuurd.

Opm. Op woendag 2k november 1982 uitgezonden. Kortheidshalve
wordt daarom geen volledig verslag gegeven, maar verwezen
naar bijvoorbeeld de video-opname van de Rijksvoorlichtings-
dienst.

en hielden elk een goed onderbouwde inleidingv van
ongeveer tien minuten, die de nodige gespreksstof opleverde.
Be sfeer in de zaal MB tamelijk gespannen door de aanwezigheid van de
CP-fractiemedewerker^ met een 'lijfwacht van twee grove
gorilla's'.

, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met een eigen
politieke partij had willen beginnen, was aanwezig met een dertigtal
aanhangers.
Hij wekte de indruk 'hardstikke stoned te eija'.
Zijn groepje gedroeg zich nogal luidruchtig.
Een van de uitspraken die uit de mond van werd opgetekend was:
'Er is geen Hollandse hond die ons naar Suriname kan terugsturen. Wij
blijven hierl!'

De discussieleider (de voorzitter van het 4-5 mei-comité) wist voor de
pauze de zaak goed in de hand te houden, maar vooral door het optreden
van enkele met de CP sympathiserende^ Surinaaere kwam er meer druk
op de ketel.
Toen om ongeveer half elf de zaal verliet, omdat hij met zijn
argumenten te weinig voet aan de grond kreeg was de spanning niet meer
te houden.
Er werd van buiten een klinker door een raam gegooid; kort daarop werdei
nog meer ruiten vernietigd waarna de vechtpartijen losbraken.
Door politie-ingrijpen kon de rust weerkeren.
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1) Zo nodig andere rubricering wngcwn.

VERVOL.GBLAD Nr. nr.

Opval»!end was dat de in de Bijlmer bekendstaande^ , die zich
als freelance-medewerker van Radio STAD presenteert, zich op de lijn
van de Centrum Partij stelde.

Vernomen werd nog dat
net het door de ruiten

naar alle waarschijnlijkheid begonnen is
slingeren van bakstenen .

Oe voorpubliciteit voor deze forumavond bestond uit enkele
redactionele stukjes in de Nieuwe Bijlmer en uitnodigingen naar diverse
verenigingen en politieke partijen.
De Centrum Partij heeft geen uitnodiging gehad.
In de uitnodiging wordt het verzoek gedaan om waar mogelijk de achter-
ban van deze avond op de hoogte te stellen.
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niet rechts niet links

POSTBUS 79
tOOO AB AMSTERDAM
TEL O2O-B5O5B4
POSTGIRO «4 24 916
CENTRUMBANK 03.68.02.603

Aan de Leden en Genodigden

C:
Uw ref. Onze rei. üa/FR 300182-22 Amsterdam. 30 januari 1982

O
Beste Leden en Genodigden,

C)

O

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de afdelingsvergadering van
de Kieskring Amsterdam.

datum : vrijdagavond 5 februari vanaf 20.00 uur precies;
plaats : De Brakke Grond (Vlaams Cultureel CtntrumJ

Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam Centrum;
kode-^ : wij komen bijeen op uitnodiging van het Landelijk Akademisch Contact (LAC).
karakter: de vergadering is besloten.

De agenda voor deyte avond luidt alsvolgd:

1. Opening

2. Mededelingen

3. 'De betekenis van de aanstaande gemeenteraadsverkiezing voor
de verdere uitbouw van de Centrumpartij* toespraak door de
Partijvoorzitter drs Hans Janmaat.

Gemeenteraadsverkiezingen: a. de kandidatenlijst
b. de handtekeningenlijst x

c. folders en strijdpunten
d. de verspreiding van folders over de wijken

5. Hef partij apparaat (landelijk en .plaatselijk)

6. " """" Rondvraag *
• • *

7. Sluiting . • «

Wij hopen op Uw aanwezigheid te mogen rekenen. Op deze vergadering worden namelijk
uiterst belangrijke vraagstukken en beleidslijnen besproken. Uw aktief meedenken en
meedoen hieraan betekent een duidelijke stimula^j^gSJ^Ojo^e strijd voor onze eigen
nederlandse cultuur hier in de hoofdstad!

Het vr

zitter ad interim,
retaris.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Diatr.:

Afschr.:

Betreft Districtsvergadering Centrumpartij Amsterdam, 29-11-1982,

Op maandag, 29-11-1982 v/erd in de "Kopermolen" te Amsi'erdam een
districtsver^adering gehouden van de Centrumpartij, af d. Amster-
dam.

Aanwezig waren:

alsmede een aantal onbekende personen zodat het totaal aantal
Aanwezigen 23 bedroeg.

Deze veBgadering werd voorgezeten door het 2e kamerlid JANMAAT.
^ijdens deze vergadering werd door eenklein aantal mensen
onder leiding van _ kritiek geuit op het bestuur
van de afdeling Amsterdam, ̂ ijn kritiek was in hoofdzaak gericht
aan het adres van .
öoel van deze vergadering was om een nieuwe vo rzitter en een
bestuur te kiezen voor de afdeling Amsterdam.
Bij het in stemming komen van de functie van voorzitter werden
op stemmen uitgebracht en op slechts
1 stem.
l*a het tellen van de stemmen bleek dat het nieuwe bestuur van
de afdeling Amrt^rdam als volgt is samengesteld;
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1645125

1} Zo nodig indm nibriwlng »»na«v»n

D.«r: JfjT _ ^f^^> ̂ r/.)
A»«hr,; '

ért» 9 DEC. «82

CO

B-JI«̂ (nV <//i,

BO: /^/, ,f OüP

Betreft:
In f oraatiepakX e t Centrum Partij.

Hierbij wordt aangeboden een informatiepakket van de
Centrum Partij, r.aer de inhoud waarvan kortheidshalve
wordt verwezen.

Bijlage: Informatiepakket.



niet rechts

1645125

niet links

e e n t r UL nip ar t ij

Postbus 670

2501 CR DEN HAAG

tel.070-46 33 22

postgiro 43 48 100 te OEN HAAG

datum poststempel

L.S,
Uw aanvraag voor informatie hebben wij in goede orde
ontvangen.U kunt een vergoeding voor informatie- (/IQ,-)
kosten overmaken op onze rekening.
Wilt U niet vergeten uw naam en adres op de girokaart te
vermelden!
Vanwege de hoge onkosten, die wij voor drukwerk en de ver-
zending moeten maken, vragen wij er begrip voor , dat de
aangevraagde informatie U eerst toegestuurd wordt na
ontvangst van het door U overgemaakte bedrag.
Zo spoedig mogelijk ontvangt U dan het pakket.
Hopelijk is uw waardering zo groot, dat U ons ook daadwerkelijl
wilt gaan steunen. Als dit het geval is, wordt U verzocht
ook bijgevoegde antwoordstrook na invulling te retour-
neren aan onze postbus 670 te OEN HAAG

met vrieade

drs.
partij\r



Amsterdam

Cetitrumpairtïi
LUST 12

niet
rechts

LUSl

niet
links

maar eerlijk opkomen voor olie nederlanders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:

1 méér demokratje door invoering referendum

1O

iedere nederlander aan het werk, eventueel met
een aanvullende uitkering
opheffing van de schandalige woningnood
streven naar twee-zijdige ontwapening
intensieve bestrijding van drughandel en misdaau
terugdringing van overheidsuitgaven en -taken
géén beknotting van uitkeringen, we! bestrijding
van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude
géén hulp a1anon:dèmokratlsche landen
u<.'-;ilr effende aanpak van dierenmishandeling,
milieuvervuiling en landschapsverwoesting
nederland is geen immigratieland,
dus stop vreemdelingenstroom.

CENTRUMPARTIJ - POSTBUS 670 - 2501 CR DEN HAAG
TEL: (070) 463322



politieapparaat tijd uit den boze.
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^fiDl ('H Hen Haag.



-4-

3. Er wordt van overheidswege een onderzoek ingesteld
hoe de lokale zendtijd het eerlijkst onder radio- en tv-
zendaaateurs kan worden verdeeld.

MILIEU:
1. De regering stelt een milieu-vijfjarenplan op, ten-
einde de ecologische achteruitgang en aantasting van
natuur en landschap e«n halt toe te roepen en deze ont-
wikkeling on te zetten in een merkbare verbetering in
de kwaliteit van het Nederlandse milieu.
2. Ecologische en sociale leefbaarheid gaan hand in
hand. In dit licht stelt de overheid dan ook landelijke
normen op voor handhaving en uitbreiding van het natuur-»
landschaps- en stadsschoen. Deze nonnen worden bepaald
aan de hand van de bouw-, landschaps- en samenlevings-
stijlen in alle gewesten binnen de Nederlandse grenzen.
Zij drukken uit, dat behoud en verdere ontwikkeling van
deze stijlen een wezenlijk onderdeel vormen van het
landelijk streven tot optimale waarborg van het voort-
bestaan van het Nederlandse kultuurpatroon.
3. Er worden geen bouwvergunningen meer verstrekt aan
ondernemingen voor de bouw van eentonige woon- en kan-
toorwij ken.
4. Br worden geen ruilverkavelingen doorgevoerd die
het karakter van een bepaald landschap ernstig aantasten.
5. De landelijke, regionale en plaatselijke overheden
treffen maatregelen on het hergebruik te bevorderen van
papier, glas, kunststoffen en ander materiaal in de
konsumptieve sfeer.
6. In het onderwijsstelsel worden opleidingen tot
milieu-vriendelijk* beroepen, zoals 'schilleboer', 'lonr-
peboer', biologisch-dynamisch landbouwer, en dergelijke
sterk bevorderd. Er worden belasting- en andere facili-
teiten geschapen om deze beroepen ook financieel meer
aantrekkelijk te maken.

-I-

TIEN PUNTEN PROGRAM VAN DE CENTRUMPARTIJ

t. STAATSINRICHTING:
1. De Nederlandse staat ontleent zijn voornaamste be-
staansrecht aan het behouden en dynamisch uitbouwen
van de Nederlandse cultuur, zoals die zich in de loop
van de Europese geschiedenis heeft ontwikkeld volgens
christelijke en humanistische nonnen en waarden.
2. De democratische besluitvorming op landelijk niveau
wordt verbeterd door instelling van referendum en volks-
initiatief voor vraagstukken van nationaal belang, zoals
het energievraagstuk en de vreemdelingenstroom. De
evenredige vertegenwoordiging in het parlement wordt on-
verkort gehandhaafd. Er komt geen kiesdrempel. Ook op
gemeentelijk en provinciaal niveau worden referendum en
volksinitiatief als middel tot democratische besluit-
vorming inzake plaatselijke en streekbelangen ingevoerd.
3. Het aktief en passief kiesrecht is voorbehouden aan
Nederlandse staatsburgers.

2. ECONOMIE:
1. De overheid moet bezuinigen en haar uitgaven terug-
brengen.
2. Het huidige belastingstelsel werdt herzien om een zo
groot mogelijke doorzichtigheid en evenredige lastenver-
deling te verkrijgen.
3. De zelfverzorgingsgraad van de Nederlandse economie |
wordt verhoogd om in tijden van internationale spanning i
en oorlogsdreiging doeltreffend te kunnen reageren op ,
iedere vorm van stagnatie en blokkade. ,
4. De overheid neemt maatregelen om het ondernemings- ,
klimaat in Nederland te verbeteren.
5. Het vergunningenstelsel voor vestiging van bedrijven
wordt sterk vereenvoudigd, zodat iedereen die een onder-
neming wil opzetten zonder hinderlijke vertraging van-
wege burokratische ambtenarij aan de slag kan.
6. Er worden maatregelen genomen tegen de mens- en dier-
onterende bio-industrie.

3. MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID:
l. Het sociale zekerheidsstelsel kan allen dan zinvol



zijn en gehandhaafd blijven als het zekerheid geeft aan
de eigen bevolking. Een andere opvatting voor dit atal-
sel is zovel sociaal-kultureel ali financieel-economisch
rampzalig voor ons land.
2. Belastingfraude, ontduiking van de verplichte soci-
ale lasten en misbruik van sociale voorzieningen worden
krachtig bestreden met behulp van oprichting van een
landelijk orgaan. Een in te stellen overheidskommissie
gaat na in hoeverre de vakbonden en werkgeversorganisa-
ties kunnen of willen worden ingeschakeld bij de be-
strijding biervan.

4. ONTWIKKELINGSHULP:
1. Ontwikkelingssamenwerking wordt slechts aangegaan
met landen, die bereid zijn zichzelf te ontwikkelen.
Ontwikkelingssamenwerking wordt bij voorkeur aangegaan
met landen die een democratisch stelsel handhaven of
bereid zijn deze te ontwikkelen.
2. Met de regeringen van Suriname, Turkije, Marokko en
andere herkomstlanden van migranten in Nederland worden
duidelijke afspraken gemaakt om de vrijwillige remigra-
tie te bevorderen. Hiertoe stelt de regering met deze
landen een vijfjarenplan op.

5. BUITENLANDS BELEID:
1. De regering eerbiedigt onverkort bet beginsel van
niet-inmenging in de interne aangelegenheden van andere
landen, voorzover zij het internationale volkenrecht
niet schenden.
2. In dit kader passen géén handel«boykotten, belerende
regeringsverklaringen of andere overheidsmaatregelen te-
gen landen die de Nederlandse belangen niet schaden.

6. LANDSVERDEDIGINGJ
1. Zolang de verdediging van de landsgrenzen niet van
die kwaliteit is dat Nederland zich zelfstandig kan ver-
dedigen, is het lidmaatschap van de NAVO geboden.
2. De civiele verdediging wordt onwikkeld tot een doel-
treffend middel tegen bezetting van het land door een
vreemde mogendheid.

7. BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN:
1. Het politieapparaat wordt gereorganiseerd om een
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betere misdaadbestrijding mogelijk te maken.
2. Er worden xeer strenge maatregelen genomen tegen de
handel in verdovende middelen, het illegaal binnenkomen
en -halen van vreemdelingen en tegen gijzelingen.
3. De zedelijkheidswatgeving wordt uit de publiekrech-
telijke sfeer gehaald: sexualxteit hoort tot de privé-
sfeer van de individuele burger. De overheid eerbiedig
deze privë-sfeer en waakt tegen iedere inbreuk hierop.

8. HUISVESTING:
1. Er wordt een vijfjarenplan opgesteld om de woning-
nood binnen vijf tot maximaal tien jaar volledig op te
heffen.
2. Misbruik van huizen- en grondspeculatie wordt aan
banden gelegd.
3. Het voortrekken van bepaalde groepen -en dus ook
diskriminatie van de eigen bevolking in Nederland- bij
woningtoewijzing wordt onmogelijk gemaakt.
4. Bij het bouwen van nieuwe huizen en bij renovatie-
bouw wordt voorrang verleend aan een- en tweepersoons-
woningen voor werkende en studerende jongeren vanaf hun
achtiende jaar en voor bejaarden.
5. Overwogen wordt in hoeverre het mogelijk is alle
werklozen in te schakelen bij het meehelpen aan de op-
lossing van de huidige woningnood.

9. CULTURELE VORMING:
1. Het onderwijsstelsel wordt zo ingericht, dat ieder-
een gelijke kansen op onderwijs heeft. De natuurlijke
verschillen in begaafdheid worden als positief ervaren
voor de verwerkelijking van een ideale samenleving,
waarin de een de ander aanvult. Voorkomen wordt, dat
deze verschillen leiden tot (bevestiging van) sociale
ongelijkheid. Het statusverschil tussen hoofd-, hand-
en andere vormen van menselijke arbeid wordt middelt
dit stelsel aktief bestreden.
2. Kunst en natuur zijn geïntegreerde bestanddelen van
het vaderlands erfgoed. Het bewaren, verrijken en over-
dragen van dit erfgoed is een proces waar iedere Neder-
lander aan deelneemt. De overheid heeft als taak het
scheppen en in stand houden van mogelijkheden voor 311e
Nederlanders om optimaal aan dit proces deel te nemen.
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Ce n t r u m partij

niet
rechts

niet
links

maar eerlijk opkomen voor dille nederlanders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:
1 méér demokratie door invoering referendum

iedere nederlander aan het werk, eventueel met
een aanvullende uitkering

3 opheffing van de schandalige woningnood
4 streven naar twee-zijdige ontwapening

intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
terugdringing van overheidsuitgaven en -taken
géén betarotting van uitkeringen, wél bestrijding
van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude
géén hulp aan on-demokratische landen
doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,
milieuvervuiling en iandschapsverwoesting

f O nederland is geen immigratieland,
dus stop vreemdelingenstroom.

O.C.
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JONGEREN VAN NEDERLAND

11 Maart 1980 is de Centrumpartij opgericht door een aantal verontruste
Nederlanders, die steeds duidelijker begonnen 1n te zien dat een aantal
zaken in ons land volledig verkeerd liepen. In het partijprogramma wijst
de Centrumpartij op het falende regeringsbeleid, waarvan vooral de
NEDERLANDSE JONGEREN de dupe worden.
De Centrumpartij is, in tegenstelling tot de gevestigde grote partijen, niet
bang om zonder omwegen de vinger op de zere plekken in onze samenleving te
leggen: enorme toename van de drugshandel, vandalisme en misdaad; verloedering
en uitbuiting van onze natuur; grote woningnood, nota bene zevenendertig jaar
na de oorlog; de schrikbarende toename van de werkloosheid, nog vergroot door
de enorme instroom van vreemdelingen. Dit zijn allemaal problemen waarvoor
de Centrumpartij de ogen niet sluit en waarvoor ook de Nederlandse jongeren
hun ogen niet kunnen en mogen sluiten.
Jullie zullen ook moeten leven in het Nederland van het jaar 2000 en aan
jullie is de keus of wij er een land van laten maken dat geteisterd wordt
door criminaliteit, een land waar eiken en weiden hebben plaatsgemaakt voor
asfalt en beton, een land waar de Nederlandse cultuur, in 2000 jaar gevormd,
in twintig jaar te grabbel wordt gegooid. Zeg niet het zal mijn tijd wel
duren, want nu al zijn vele tienduizenden jongeren werkloos en als de rege-
ringsplannen doorgaan zal er van de uitkeringen weinig meer over blijven.
Je kunt niet weglopen voor de politiek, want die beslist misschien wel
ZONDER jou, maar in leder geval OVER jou.
Steeds meer jongeren gaan dat inzien en steeds meer jongeren sluiten zich
daarom aan bij de Centrumpartij, een partij die onomwonden zegt, wat mil-
joenen Nederlanders voelen en denken, een partij die ondanks rood-fascistisch
geweld, hetzes en scheldpartijen haar lijnrechte koers blijft vervolgen.
Omdat inmiddels een groot deel van de leden van de Centrumpartij bestaat uit
jonge Nederlanders beneden de vijfentwintig jaar, heeft men in het voorjaar
van 1982 besloten over te gaan tot de oprichting van een aparte jongeren-
afdeling, die onze jongeren een (politieke) thuishaven moet bieden. Niet van
dat slome oudbakken gedoe zoals bij andere politieke partijen, maar een
strijdbare jongerengroep, die net als de moederpartij niet om de grote pro-
blemen van onze tijd heenlopen, maar deze zonder uitvluchten en draaierijen
aan de kaak stelt.
Vind jij ook dat er in Nederland een frisse wind moet gaan waaien, dat er een
keihard halt moet worden toegeroepen aan het RODE FASCISME, dat politieke
inzet (zoals folderakties, kaderweekenden, propagandatochten, het aanbieden
van petities) verbonden moeten kunnen worden met vriendschappelijke gemeen-
schapsaktiviteiten zoals kennismakingsweekenden, sport-en-spel kampen en
gezelligheidsavonden, én ben je tussen de 16 en 25 jaar, sluit je dan aan bij
de JONGE CENTRUM DEMOCRATEN (de JCD), postbus 670, 2501 CR Den Haag, telefoon
070-46 33 22. Bouw mee aan een jong, gezond nationaal bewust en leefbaar
NEDERLAND.

De Centrumpartij is op de radio op zaterdag 30 oktober, 13 november,
27 november en zo verder elke veertien dagen op Hilversum II om 18.20 uur.
Op de TV op 17 november op Nederland I om 19.50 uur.

Je kunt een informatiepakket aanvragen door f 5,- te storten op postgiro
43 48 100 van de Centrumpartij te Den Haag (vermelding JCD).

EENDRACHTIG STRIJDEN WIJ DOOR VOOR EEN LEEFBAAR NEDERLAND
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C E N T R U M P A R T I J

1. STAATSINRICHTING
D* nederlandse staat ontleent zijn voor-
naamste bestaansrecht aan het behoud an
h«t dynamisch uitbouwen vaa da nederlsnd-
aa kuituur, zoals die zich in da loop van
da europese geschiedenis volgen» christe-
lijke an humanistische nomen an waardan
haaft incvikkald.
Hat aktief en passief kiesrecht is voor-
behouden aan nederlandse staatsburgers.
Er kotiC aan referendum voor vraagstukken
van nationaal belang.

2. EROSOMIE:
Da ovarhaid moet haar uitgaven terugbren-
gen. Hierdoor kunnen de belastingen wor-
den verlaagd. In nauw overleg met da so-
ô de partners wordt gestreefd naar vol-
leVge an volwaardige werkgelegenheid. In
dit licht wordt ook het ondernemingskli-
maat verbeterd, bat partikulier initia-
tief bevorderdt De overheid gaat als
grootste werkgever voorop in het bevor-
deren van deeltijdbanen.
Bet belastingstelsel wordt overzichte-
lijker, de lasten eerlijk en naar draag-
kracht verdeeld.

3. SOCIALE ZEKERHEID:
D* kwaliteit van de sociale voorzieningen
wondt verhoogd ten bate van hen die ze
WERKELIJK nodig hebben. Belastingfraude,
ontduiking ven sociale lasten en misbruik
van sociale voorzieningen varden krachtig
bestreden.

ft. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:
OfAikkelingssaoenwerking wordt gekoppeld
aac vrijwillige remigratie, afvloeiings-
regelingen an het scheppen van werkgele-
genheid in de herkomstlanden van migranten.
Humanitaire hulp van overheidswege gaat
via het wereldrampanfonds. De slachtof-
fers worden in hun eigen landen geholpen.

5. BUITENLANDS BELEID:
De regering eerbiedigt onverkort bet be-
ginsel van niet-incenging in interne aan-
gelegenheden van andere landen, voorzover
deze het internationale volkenrecht niet
schenden. Dus geen handelsboykotten,
preken en andere maatregelen tegen landen
die de nederlandse belangen niet schaden.
Samenwerking met 211e landen dia de men-
senrechten schenden wordt zo mogelijk
voorkomen. Bij het europesa integratie-
beleid wordt ter dage rekening gehouden
net de overbevolking en het ruimtegebrek
ia Nederland.

6. LANDSVERDEDIGING:
Zolang er geen algemeen aanvaardbaar alter-
natief is, blijft Nederland lid van de NAVO.
De overheid laat een brede raaatschappelijke
diskussie van start gaan over kernwapens*
al dan niet afgerond met een referendum.

7. BINNENLANDSE VEILIGHEID:
De te voet patrouillerende wijkagent vordt
overal ingevoerd.
Er worden ZEER STRENGE MAATREGELEN genomen
tegen handel in verdovende middelen, illegaal
binnenkomen en -balen van vreemdelingen en
tegen gijzelingen.
Verslaafden worden verpleegd in landelijke
oogeving.
De overheiJ beschermt de burger tegen iedere
inbreuk op zijn privé-leven.

8. HUISVESTING:
In bet kader van de landelijke aanpak oa de
woningnood zo snel mogelijk op te heffen
wordt misbruik van huizen- en grondspekulatie
aan banden gelegd. Het voortrekken van be-
paalde groepen, en dus diskrüninatie van de
eigen bevolking, bij woningtoewijzing vordt
onmogelijk gemaakt.

9. ONDERWIJS EN KDLTUDR:
Kunst, kannis en sport zijn drie volstrekt
gelijkwaardige hoofdbestanddelen van de ne-
der landse kuituur. Bet onderwijs op alle
nivo's dient dan ook aan ieder bestanddeel
zo nogelijk evenveel aandacht te basteden.
Een gezonde geest in een gezond lichaar. is
een richtlijn die tot uitinp komt in alle
lesroosters. Dus géén opleiding tot
kenniswaterhoofden! Wetenschappelijk
onderzoek wordt krachtig bevorderd.

10. MILIEU:
Er komt een goed doorticnerde cilieuwet-
geving die uitgaat van het beginsel:
DE VERVUILER BETAALT. Die wil nïec zegpen
dat wie meer geld geeft, ater vervuilen kan!
De overheid doet alles om milieubewust ge-
drag bij de hele bevolking te bevorderen.
De landelijke energiehuishouding is pericht
op het lange termijn doel: overleving van
de nederlandse bevolking en baar nakomelingen.
De overheid eerbiedigt de uitkomst van de
brede maatschappelijke diskussie over kern-
energie, ledere vorm van onnodig dierenleed
wordt strafbaar gesteld. Het waarborgen van
de kwaliteit vaa bet drinkwater heeft de
hoogste prioriteit. Behoud en verdere ont-
wikkeling van natuur-en cultuurschoon vor-
men een wezenlijk bestanddeel van het landelijk
streven tot optimale waarborg van het
nederlandse kultuurpatroon.
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2.3. OP ZOBK NAAR FASCISTEN

Sinds het beslaan van de Centrumpartij vindt in on* lam!
een levendige discussie plaat» Inzake fascirme en rade-
ne. Onze partij heeft daartoe veel aanleiding gegeven,
de oorzaak «wet elders «orden gezocht. Oe aanleiding is
«Ion bekend. Toch zal ik haar nog even kort schetsen,
Mogelijkerwijs net aanvulling van enige feiten die niet
openbaar rijn geworden.

Hat ontstaan van een taboe
Veel Nederlandera zijn al Jaren ongerust over en-

kele beleidsontwikkelingen in de Nederlandse politiek.
Het betreft vooral de overheidsuitgaven, de toenemende
financiële druk van de sociale voorzieningen, de toene-
mende overheidsinvloed en de daarmee gepaard gaande in-
breuk op de persoonlijke vrijheid, en - last but not
least - het vreemdelingenbeleid en de bevolkingspolitiek.
Vooral het laatste punt is een heet hangijzer geworden
in de Nederlandse politiek. Daar mag niet over gepraat
worden, en dat is al Jaren zo. Dit is mede In de hand
gewerkt door de Nederlandse Volksunie onder leiding van
Joop Glimmerveen. De door die groep gepredikte oplossin-
gen voor de genoemde problematiek bereikten dikwijls de
grenzen van menselijkheid, rechtvaardigheid en recht.
Volgens de pen overschreed de Volksunie die grenzen.
De Volksunie heeft nooit tegen deze beschuldiging ge-
ageerd, noch in haar geschriften, noch door een Juri-
dische aanklacht tegen de pers of tegen een verantwoor-
delijke Journalist. Terecht gaat dan de mening postvat-
ten, dat de in de pers verkondigde veronderstellingen
Juist zijn.

Eerste poging het taboe te doorbreken
Tengevolge van deze ontwikkeling ts in de Jaren

zeventig het migrantenvraagatuk onbespreekbaar geworden.
En daar naakte een toenemend aantal burgers zich zorgen
om. Zozeer, dat «en handjevol mensen het besluit nam
iets te ondernemen. In december 1979 werd de Nationale
Centrum-Partij opgericht. Mede-oprichter en voorzitter
was dr F.H. Brookman. Op 29 februari 1980 belegde deze
NCP een vergadering in hotel De Rode Leeuw te Amsterdam.
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De enkele leden werden aangeschreven, een advertentie
in de rubrieken van de Telegraaf deed een oproep aan be-
langstellenden. Weinigen hebben de advertentie gezien of
gelezen. Onder diegenen heeft zich iemand bevonden, die
verbonden Is of geweest is aan de NVU. Dus waren enkele
kameraden anet opgetrommeld. De animo was groot, temeer
daar de Volksunie op sterven na dood was. De (ex-)NW'
ers vonden weinig van hun gading: geen gespierde taal «n
vooral tot hun teleurstelling niet de door hen geliefde
discriminerende opmerkingen of slogans. Na een borrel en
vooral borrelpraat zijn een zestal van deze mensen op
weg gegaan naar de Mozes en Alronkerk, die op dat moment
werd bezet door enige honderden buitenlandse werknemers.
Zij deden dit als protest tegen de Vet op de Buitenland-
se Werknemers. Ondanks pogingen van dr Brookman om de ge-
moederen te kalmeren, ontstond een kleine vechtpartij,
die echter voor nationale publiciteit heeft gezorgd.
Natuurlijk in negatief opzicht. Oe NCP nam de enig Juis-
te beslissing, namelijk het ontbinden van de partij en
afstand nemen van ledereen die zich niet kan beheersen
en zich niet wenst te onderwerpen aan de democratische
principes. Hiermee is de 29ste februari 1980 op zichzelf
weinig betekenend. Nog steeds echter praat men erover in
journalistiek Nederland.

en de tueede poging
In maart 1980 werd de nieuwe partij opgericht. Wat

resteert Is de naam Centrumpartij. Het program wordt op
onderdelen gewijzigd. De structuur krijgt een iets ander
aanzien. Vooral wordt het besluitvormingsproces beter
hanteerbaar. Hieruit moet men niet concluderen, dat de
NCP niet democratisch van opzet zou zijn geweest. Una-
nimiteit van stemmen bij bestuursbesluiten is het meest
democratisch model, dat mogelijk is. Maar in de praktijk
is dit niet werkbaar, doordat ieder lid op eigen titel
besluiten kan tegenhouden. Vandaar de Ingevoerde meer-
derheidsbesluiten.

Politieke achtergrond van het taboe
Aldus vormde zich de aanleiding van de hetze in-

zake fascisme en racisme. De oorzaak ligt elders. Zij is
te vinden bij de grote politieke machthebbers.
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Terecht vraten «ij grot» politieke concurrentie van ie-
dere partij die er nieuw bijkomt. Tenslotte hebben de
fractievoorxtttera van de gemeenteraad in Gouda een dis-
cuaale met de Centrumpartij geweigerd, omdat "de Centrum-
partij de discussie fa*t «Innen": En precio» daar ligt
de oor«aak. BIJ gebrek aan politieke argumenten ter ver-
dediging van het beleid, ontloopt de politieke elite de
discussie door scheldkanonnades af te vuren. Dat gold in
1080, dat geldt nog ataeda in 1982. Haar er ia een ver-
schil. Onze partij groeit, tegen de druk In. Steeds «eer
mensen raken op de hoogte van onze politieke Ideeën en
oplossingen. Doodzwijgen wordt langzaam «aar zeker on-
voldoende. Vandaar ook, dat onze partij in Meerder» op-
cichtan de kat de bel gaat aanbinden. WIJ zullen de dis-
cussie over fascisme en racisme atarten!

Vat ie faaoieme?
In aljn studie politicologie la er aan deze poli-

tieke verschijnselen natuurlijk veel aandacht beateed.
Series boeken sljn erover geschreven, waarin even zovele
kenmerken van fascisme en racisme worden aangevoerd.
Daaruit moet een eerste keuze gewaakt worden. Zoals in-
dertijd In de polemiek «et de Amsterdamse hoogleraar dr
J. van Putten, zal eerat een opsomming gegeven worden
van de kenmerken die twee Duitse politicologen gegeven
hebben, die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Ver-
enigde Staten zijn uitgeweken o* het vege lijf te redden,
namelijk dr Arnold Bracht en dr Karl Joachlm Frledrich.
Zij geven een opsomming van drie voornaamste kenmerken
van fascisme:

1. Er la één oterk politiek leieier; het gehele volk
la aan hem onderworpen en gehoorzaamt zonder
moer.

•i. Er ia een uiivvan naar uei'eldfverheeraiiif).
3. Mm middel voor het bereiken van de politieke

doeleinden wordt geoeUl niet geschuwd; politieke
tegenstanders worden SM t behulp van geweld on-
ttaruit gehaald, wanneer geen andere mogelijkhe-
den daartoe voorhanden zijn of geweld de voor-
keur geniet.

Voor een Kne«l liugrip: Uoze kenmerken moeten teaaaen in
een poll tl uk systeem voorkomen. Andera kan men niet over

bet verschijnsel fascisme in de volle betekenis van het
woord spreken. Zowel Brecht als Frledrloh waren de menia^
toegedaan, dat deze drie kenmerken volledig tot uiting
kwamen in het natlonaal-aoclalleme in Dultaland onder
leiding van Hltler, het fascisme In Italië onder leiding
van Muaaollnl en het communisme In Rusland onder leiding
van Stalln.

Paaaieme in Nederland?
De vraag rijst dan. of onze, dan wel een andere

Nederlandse politieke partij aan deze drie kenmerken vol-
doet.
In het algemeen kan worden opgemerkt - met betrekking
tot het eerste kenmerk-, dat in ons land een sterke te-
rughoudendheid aanwezig is ten aanzien van een 'sterk*
man'. Nergena in onze partijliteratuur of in die van de
in het parlement zitting hebbende partijen wordt om een
dergelijke persoonlijkheid gevraagd. Dit aluit echter
niet uit, dat zo'n idee in potentie aanwezig la. Met
aanwijzen van Indirekte symptomen la een gecompliceerde
analyse. Zo op voorhand lijkt er meer kans van aanwezig-
heid van zo'n Idee te zijn bij socialistische en commu-
nistische partijen. De ontwikkeling dat een leider bet
gehele volk aan zich wil gaan onderwerpen, la eveneens
leta dat zich leta meer bij 'links' voordoet. Natuurlijk
wordt een dergelijk voornemen nooit in die woorden
weergegeven. Kr wordt dan gesproken in de trant van "wij
weten wel wat goed voor U is". Een houding als deze zou
een overgangsfase naar die overheersing kunnen zijn.
Ook dit symptoom wordt bij 'links' gesignaleerd. In dexe
tijd Is de Partij van de Arbeid een goed voorbeeld; het
gedra*. van haar leiders geeft de bedoelde tendena aan.
Hiermee is deze partij nog niet faecistlach, maar de
beschuldigingen aan bet adres van de Centrumpartij zou-
den eerder aan de PvdA toekomen.
Het atreven naar wereldoverheersing Is op zichzelf voor
een Nederlandse partij natuurlijk ondoenlijk. Zo men in
die richting zou willen gaan, dan zou dat in de eerste
plaats moeten leiden tot een internationaal aamengaan
van gelijkgezinde partijen. Wat onze partij betreft; wij
hebben In het geheel geen internationale contacten. Pat
neemt natuurlijk niet weg, dat die nog gelegd kunnen
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, ir?1**100- Maar het bij voorbaat uiten van beachuldlfingen
•Ist ledere grond van bewijs, en la derhalve abaurd.
Vat die Internationale contacten betreft: de Hederlandae
partijen die In het Europees Parlement vertegenwoordigd
sljn, konen daartoe het «eeste In aanwerkIng. Ia da
drang tot overheersing groter, dan zal de samenwerking
Intensiever Moeten xljn. Zonder Meteen de beschuldigende
vinger te villen uitsteken, xljn In dit opzicht de link-
se partijen koplopers, net de PvdA en de CPN als win-
naars.
Het belangrijkste aspect van fascisme lijkt «Ij het ge-
bruik van geweld. Ondanks alle aantijgingen op dit punt,
Is iedere vorm van geweld ons vreemd. Door on*e partij
Is nooit geweld gebruikt. Ook nooit gepland. Wél la te-
gen ons geweld ingezet. Voornaaelijk door de CPN, onder
het goedkeurend oog van de PvdA. In onze'korte geschie-
denis hebben we daar diverse voorbeelden van. Afgezien
van de gewelddadigheid, sijn de linkse partijen er ook
In geslaagd ona nog steeds bepaalde democratische rech-
ten te onthouden. Dat hoeft niet gelijk fascistisch ge-
soesd te worden, het Is In ieder geval wel ondemocra-
tisch. De«e ontwikkelingen kunnen tot de conclusie lel-
den, dat de grote politieke partijen «et vuur spelen
door selectief en eigenelnnlg de democratische principes
al of niet toe te passen.

Een uaareehuuing
Kaast de drie kenmerken van de Duitse politicolo-

gen Is er natuurlijk nog een behoorlijk aantal. Deze
kunnen vooral worden afgeleid uit de praktijk van de
deabstreffeade politieke systemen. Als eerste kenmerk
vu het fascisme kan dan genoemd worden: de sterk geor-
dende atsat en maatschappij. Wat dat betreft, valt in
«as land weinig meer toe te voegen. Onder leiding van en
op initiatief van de voormalige KVP cljn In ons land ten
behoeve van het bedrijfsleven produkt- en bedrtjfsschap-
pen ingevoerd. Verder controleert de overheid nagenoeg
alle bedrijfsactlvitelten: het verschaffen van vergun-
ningen, het bepalen van het prijsbeleid, en ga co matr
door. In dit opsloot wordt onae samenleving rijp gemaakt
voor een dictatoriaal stelsel. De voorwaarden daarvoor
sljn met instemming van alle grote partijen reeds ge-
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creNord. WIJ mogen ons afvragen waarom. Want wanneor in
een onbewaakt ogenblik de macht wordt gegrepen, gebeurt
dat niet door een kleine, maar door een grote partij.
Een partij, die reeds veel ervaring en Invloed heeft.
Die weet hoe het apparaat bestuurd moet worden om tot
het beoogde doel te komen.
Het is ook een Idee van de natlonaal-sociallsten in
Duitsland geweest, dat het 'vuile werk' door ethnlscbe
minderheden moet worden opgeknapt, die In ghetto's leven
en door het 'Herrenvolk' worden bestuurd. Deze ontwikke-
ling wordt door onze partij bepaald niet voorgestaan.
Wij vinden, dat ieder volk, dus ook het onse, sljn eigen
vuile werk moet doen. Temeer, omdat die werkers uit den
vreemde een reSle economische en politieke macht kunnen
gaan vormen. Dus een vreemde en destabiliserende factor
in onse samenleving. Deze is nagenoeg alleen te beheer-
sen in een sterke politiestaat, «ij willen dit soort
ontwikkelingen afremmen! De PvdA wil se - om welke reden
dan ook - kennelijk bevorderen. Eens te meer stuurt deze
grote partij daarmee aan op een sterk geleide samenle-
ving.
Een ander aspect is de inaet van de beschikbare arbeids-
krachten: de 'Arbeitselnsatz'. In dit kader xljn ideeën
en plannen afgekomen van een vooraanstaand lid van de
PvdA: de minister van CRN is er een warm voorstander van
Niet terecht, maar wel begrijpelijk, la hij daarom voor
fascist uitgescholden. In Duitsland ontstond een stimu-
lering van het ongehuwd moederschap. Die vindt U niet
bij ons. Wij vinden nog steeds het geeln een hoeksteen
van de samenleving.Het behoeft nauwelijks betoog vanuit
welke hoek de ondergraving hiervan plaatsvindt.
Als we alle kenmerken op een rijtje hebben gezet, blijft
van de beschuldigingen in onse richting niets over. Men
heeft geen been om op te staan. Daarmee wil niet sljn
gezegd, dat daarmee leder gevaar van ontluikend fascisme
is verdwenen. Het is wel degelijk aanwealg, maar duide-
lijk niet in onze Centrumpartij. Daarentegen la het
mijns inciens aanbevelenswaardig de ontwikkelingen In en
rond de Partij van de Arbeid, met in haar kielzog de
kleine linkse partijen, nauwkeurig en kritisch te volgen.



-32-

toaiaa*
Da kwestie racisme kan korter «orden afgedaan.

RaciMe la een verheerlijking oon het eigen oulk, daar-
aan betere kenmerken toaachrljvan'dan aan andere volken.
Oe andera volken en hun culturen minderwaardig achten
ten opalchte van het eigene. Typisch discrimineren dus
ten opclelite van d« andera volken.
Oaia denkbeelden konen In onze partij niet voor. «Ij
hebben het nergens over de 'volmaakte' ot 'ao goede Ne-
derlandse cultuur', noch over de 'Minder*' cultuur van
hier in Nederland lavende buitenlandse Minderheden. VIj
bevaren even»in dat daia mensen alnderwaardlR aan
ons zijn, in welk opzicht dan ook. Als de Centrumpartij
da nonsens van dr Anton Conatandse zou schrijven, name-
lijk, dat (1) onze cultuur in rationeel opzicht de «eer-
dere i* van die van de volken in de Derde Wereld, (2)
dat Derde Wereld-voAken awar emotionele aapeeten kennen,
en (3) dat amalgatle (verlenging) tal lalden tot een nog
beter cultureel stelsel, dan aou onse partij eindelijk
wegene dlacrlisinatia voor de rechter gehaald kunnen wor-
den. Maar bat zij opnieuw gezegd: wij dlacrlmlneren niet.
Tot grote teleurstelling overigens van de Anne Frank-
stichting, de journalist Schumacher en anderen die naar
Kraanspolsky gekomen waren om ons te betrappen op dis-
criminerende uitspraken en vervolgens da noodzak»11Jke
Juridische stappen te ondemenen. Later konden «ij In
Vrij Nederland hun teleurstelling kwijt.
WIJ van de Centrumpartij vinden wel, dat Nederlanders
even vaal recht hebben om voor hun land en cultuur op te
komen als wie dan ook. En dat Nederland in de «erate
plaats voor de Nederlanders is. Dat de Nederlandse re-
gering moet stoppen mot de aandacht van de bevolking af
U lelden door te verwijlen naar problemen over de grens.
Dat de regering de problome-n in algen land moet aanpak-
ken. Da regering moet da autoohtone bevolking niet ach-
terstellen bij minderheidsgroepen door de minderheden
voorrang te vorlenen hij huisvesting, scholing en te-
werkstelling. Dit Is gaan racisme van onze kant, maar
wij wljcen slechts op de plichten van de overheid tegen-
over do olgen bevolking. En de bevolking zelf vindt dat
ook. Lot op hut afnemend vertrouwen In de politici, on
op du aftakeling van do PvdA, die «egt voor de arbeiders
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op ta koewit. Rat U ongerijmd, MM atalllnfnww raols- .
M ts noemen. Man verdoe aal t daarmee de prob laaien in
ons land door sa wag te stoppen onder aan niet bestaande
daken. En men opent da weg naar aan totaal andara samen-
leving: die van de onderdrukking, van - so O wilt - fas-
cisme. Uoe dat systeem ook sou heten, wij sullen trach-
ten ta voorkomen, dat het cover komt.

HANS JANMAAT,
partijvoorzitter.
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PARTIJ
POSTBUS 79 - 1000 AB AMSTERDAM

niet rechts niet links

maar eerlijk opkomen voor een
>f baar Nederland, daarom;
• stop de gif lozingen
• stop dier- en mensonwaardige

bio-industrie
• beteugeling van
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mensen,

Ona land vervuilt ateeda meer. Alarmerende 0llvonclate)n waardoor
soma hele wijken moeten evakueren, nemen schrikbarend toe. De nederlendse
rivieren zijn langzamerhand giftige open riolen geworden. Hierdoor la vergiftiging van
ona drinkwater steeds moeilijker te voorkomen. De zeehonden op de Wadden sterven
utt tengevolge van deze vervuiling, en met hen vele inheemae plant- en diersoorten.

Intussen gaat de overheid doodleuk door met het volbouwen van ons landje
met huizen, flata en wegen. Dit moet zij wel, omdat zij -zonder de eigen bevolking te
raadplegen- ona propvol landje tot Immigratieland heeft gemaakt. Hierdoor wordt
one land ateeda voller, waardoor zijn ekologlsch evenwicht nog verder verstoord wordt

Dit gaat zo écht niet langer. Dit ia niet het land meer, dat wij na de oorlog
met eerlijk zweet weer hebben opgebouwd; niet .meer de vrijheid waar wij zo bitter
voor hebben gevochten. Wij herkennen onze eigen steden niet meer terug. Zó smerig
zijn ze geworden door al het afval, het volkladden ven muren en monumenten en een
gebrekkige stadsvernieuwing.

Links of rechts, Van Agt of Den Uyl, wie er maar aan de regering komt.
het maakt nieta uit: de janboel la er alleen maar groter op geworden. Want de regering
toont In haar beheer van onze natuur en bewoonde gebieden weinig eerbied voor het
natuurlijk funktioneren van de ekologiache systemen.
Ook voor «ll«re>nb««che»rmlng doet zij veel te weinig. En de politieke
partijen beloven op dit gebied alleen tagen.de verkiezingen wat hapklare brokken.

Intussen duiken ateeda meer plezlerjagera en stropers op. Roofvogels
worden in ontoelaatbare grote hoeveelheden gevangen, gedood en opgezet Kalveren
worden op grote schaal Ingespoten met het kankerverwekkende des-hormoon.
Vivlsektie wordt nauwelijks aan banden gelegd. Ritueel slachten is onwettig,
maar wordt toegestaan. En geen enkele politieke partij schenkt voldoende aandacht
aan het dierenleed in de legbatterljen. nertsfokkerijen en endere takken van de mens-
en dieronterende blo-Industrie).

De Centrumpartij wil. als jonge gpoeine* p«rtl| In Nederland, ernst
maken met een ekologlsch bewust beleid en de dierenbescherming. Voor haar staat
het welzijn van mens, dier en plant in Nederland centraal, vandaar haar naam
Centrumpartij. Dus voor haar gslden niet de belangen van alleen maar 'links' of
'rechts', maar die van héél Nederland. Dit is ons uitgangspunt bij het opstellen ven ons
verkiezingsprogramma, te bestellen door overmaking ven f 7,50 op CENTRUMPARTIJ,
poetgiro 44,24.916.

Stemt voor een leefbaar Nederland en stemt dua op

centrumpartij
POSTBUS 79. 1000 AB AMSTERDAM - TEL. 020-850584

Wilt u meer van ons weten. Schrijft of belt u ons gerust.
Ome lijsttrekker, drs Hans Janmaat, en andere leden staan u ffraag te moord.
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ANTWOORDFORMULIER

U kunt dit antwoordformulier na Invulling en ondertekening opsturen naar het
secretariaat van de Centrumpartij, postbus 670, 2501 CR Den Haag.
De betalingen kunt U storten of overmaken op de postgiro 52 87 188 van de
Centrumpartijledenadministratie als U Uw lidmaatschapsgeld wilt betalen, of
op 52 87 288 van de Centrumpartij Middenwegadministratie als U het abonnements-
geld voor de Middenweg wilt betalen.
U moet dan aankruisen wat op U van toepassing is:

Ik steun de Centrumpartij in haar streven Nederland beter leefbaar te
maken en geef mij op als lid / donateur, inclusief een abonnement op het
partijblad Middenweg.
Ik betaal volgens tarief A, 6 of C naar draagkracht. *

CD Tarief A: ƒ 50,- per jaar of O f 12,50 per kwartaal
Q Tarief B: ƒ 100,- per jaar of t"n ƒ 25,- per kwartaal
V~\f C: S 200,- per jaar of f~~\ 50,- per kwartaal

O I* wi1 alleen een abonnement of de Middenweg ad f 40,- per jaar
C3 Ik wil een oriënterend gesprek en ben bereikbaar op tel.:
O Ik wil lid worden van de afdeling Jongeren Centrumpartij
£J Ik wens geen verdere informatie meer

Naam ». man/vrouw
Adres tel
Postcode .Woonplaats
Geboortedatum geboorteplaats
Handtekening

Verdere opmerkingen betreffende mogelijke activiteiten die U voor de
partij wilt ondernemen:

Toeli chti ng contrtbutiebedrag:
Het contributiebedrag is vastgesteld naar draagkracht, d.w.z.:
tarief A is voor leden/donateurs met een minimuminkomen, tarief B voor
een gemiddeld ('modaal') inkomen en tarief C is voor leden/donateurs
met een hoog inkomen.
Mocht het minimumtarief een te zware belasting voor U zijn, dan kunt U
een verzoek tot reductie indienen aan het bestuur van Uw kring of afdeling.
Manneer U per kwartaal betaalt, wilt U dan„zo vriendelijk zijn om het
automatisch te laten afschrijven van Uw rekening. Dit in verband met de
hoge administratiekosten.
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GEMEENTEPOLITIE Dordrecht.

INLICHTI3D6'Z ~ i6*686?nummar: 528/1666/82

datum ; 20 december 1982 2 3 DEC 1982

Co

. «»<C. a. —

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a-v. Hoofd BOP,

* s-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: 20 december 1982 Bij lage(n) : 2

Betreft: Centrumpartij.

Op 16-12-1982 zou door de centrumpartij in het CJMV-gebouw,Burg. de Raadt-
singel 25 te Dordrecht een vergadering worden gehouden, aanvangende om 20.00
uur. Deze vergadering was aangekondigd onder de naam "Prof. van der Leeuw
Stichting."Door de verhuurder van de zaal werd de verhuur aan de centrum-
partij geannuleerd.BiJ de ingang van genoemd gebouw werd men aangesproken
door ' t die mededeelde, dat de vergadering was
verplaatst naar een zaaltje aan de Spuiboulevard te Dordrecht,
'in dit zaaltje werden de bezoekers verwelkomd door

en een ongeveer 35 jarige vrouw, die zich voorstelde als
De vergadering werd bezocht door ̂ ageveer 45 personen, waarvan ongeveer
20 jongeren, onder wie een zevental "skinheads". Achter de vergadertafel
•namen vier personen plaats, t.w. fungerend als voorzitter}̂  zich voor-
stellende als secretaris, drs. J.Janmaat(kamerlid c.p.) als spreker en een
'onbekend manspersoon van ongeveer 40 jaren.De vergadering had een mat ver-
loop. Er werden geen rascistische of fascistische uitspraken gedaan. In
discussievorm werd een aantal vragen door J.Janmaat beantwoord.De leiding
van de vergadering berustte bij Er werd tijdens de vergadering een prin-
cipeuitspraak gedaan tot het oprichten van een jongerenafdeling van de
centrumpartij in Dordrecht. Een deelnemer aan de vergadering stelde hier
;/100,~ voor terbeschikking en overhandigde dit bedrag aan

. '_ zou nauw worden betrokken bij de oprichting van deze
jongerenafdeling. _ stelde voor de notulen van iedere vergadering naar
B&W te zenden, zodat men zich, naar zijn zeggen, vast kan voorbereiden op
de komst van de centrumpartij in de gemeenteraad van Dordrecht.Volgens
kan men mtcal op 2 zetels in de gemeenteraad van Dordrecht rekenen.Tijdens
de vergadering werden door de zich • noemende vrouw stencils verspreid
met het verzoek om daadwerkelijke en/of financiSle steun (zie bijlage;.
Halverwege de vergadering werd melding gedaan, dat in het zaaltje een bom
was geplaatst. De melder van de bom noemde zich "Het .Zwarte Front".Een on-
bekende belde tijdens de vergadering op en vroeg naar .Van
de zijde van de centrumpartij werd toen schamper gereageerd, met de medede-
ling, dat genoemde de voorzitter van de C.P.N, in Dordrecht was.Na de ver-
gadering bleek, dat de zaalverhuurder een voor de toegangsdeur staande tas
in de haven had gegooid. Uit onderzoek bleek, dat de tas inhoudende één flea
wat er, één wekker en één weerstand met wat draden, ee_n nepbom moet zijn
geweest.

Dordrecht,

1) Tenzij andere rubricering vereist.

200AJ7H
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centrumpartij

af b. Bororecïjt
POSTBUS 19 Aan: Leden
3300 AA DORDRECHT Donateurs

Genodigden

Oamea en Heren , "" .

Het Kringbestuur nodigt U uit voor de vergadering van de Kring Oordrechttdle gehouden
zal worden in de bovenzaal van het C3nV-q6bouw«BurQenHeastet de Raadtainqel 25 te
Dordrecht.op donderdag -16 december 1982,

Oe zeal ie open vanaf half acht en de vergadering begint OBJ acht uur*

Oe vergadering ia aangekondigd onder de naam van de Prof•van der Leeuw stichting.

U wordt verzocht deze uitnodiging nee to brengen»

AGENDA

1. Welkom door Kringbestuur.
2. Mededelingen en ingekomen stukken»
3* Toespraak door onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer Drs«Hans Janmaat,
4. Algemene discussie. -

Pauze

5. Bespreking activiteiten In de kring Dordrecht.
6. Uitbouw en financiBn.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Wij wensen U een goede vergadering toe en rekenen op Uw kornet.

Namena/>het Kringbestuur
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Aan; Leden
Donateurs
Genodigden

Beste Nederlanders,

Wij zouden gaarne van U vernemen of en in hoeverre wij nu en in de
toekomst op Uw daadwerkelijke en/of financiële steun kunnen rekenen.
Wij verzoeken U daarom vriendelijk dit antwoordformulier in te vullen
en vanavond dn te leveren of op te sturen aan ons correspondentieadres
(zie rechts boven). Zijn er vragen of mededelingen, ons telefoonnummer
is 078- 178868.
De volgende vragen gaarne aankruisen c.q. aangeven wat voor U van toe-
passing is.

1. Ik wil daadwerkelijk meewerken aan de uitbouw van de Centrum Partij
in de regio Dordrecht.
JA, door

NEE, omdat

2. Ik wil incidenteel meehelpen informatiefolders te verspreiden. JA / NEE

3. Ik stel me beschikbaar voor een bestuursfunctie. JA / NEE

. Ik wil graag een oriënterend gesprek en ben bereikbaar op tel. nr.

5. Ik wil lid worden van de afdeling- Jongeren van de Centrum Partij. JA / NEE

6. Ik ben reeds lid sinds dd.
Ik betaal volgens tarief A / B/ C / D f. per jaar/kwartaal.

7. Uw suggesties m.b.t. planning aktiviteiten en bijeenkomsten:
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8. Ik steun de Centrumpartij in haar streven Nederland beter leefbaar te
maken en geef mij op als Lid/Donateur, inclusief een abonnement op het
partijblad de Middenweg.
Ik betaal volgens tarief A / B / C of naar draagkracht (tarief D).
U kunt desgewenst vanavond ook kontant betalen.

Tarief A: f 50.- per jaar of f 12,50 per kwartaal
Tarief B: f 100.- per jaar of f 25.- per kwartaal
Tarief C: f 200.- per jaar of f 50.- per kwartaal
Tarief D: wordt bepaald na verzoek om reductie
Uitsluitend een abonnement op de Middenweg kost f 40.- per jaar.

Toelichting contributiebedraq;

Het contributiebedrag is vastgesteld naar draagkracht, d.w.z.
Tarief A is voor leden/donateurs met een minimum inkomen,
Tarief B is voor een gemiddeld (modaal) inkomen,
Tarief C is voor mensen met een hoog inkomen.
Mocht Uw inkomen beneden het minimum liggen, dan kunt U een verzoek om
reductie indienen bij Uw afdelingsbestuur.

De betaling kan plaats vinden door storting of overschrijving op
postgiro 5287 1 8 8 ten name van de Centrumportij-ledenadministratie,
of
postgiro 5 2 8 7 2 8 8 ten name van de Centrumpartij-Middenwegadministratie.

9. Ik wens geen verdere informatie meer omdat...

NAAM; MAN/VROUW

\DRES;

POSTCODE; WOONPLAATS;

GEBOORTEDATUM; GEB. PLAATS;

HANDTEKENING:

Wij danken U vriendelijk voor Uw informatie,

met de meeste hoogachting,

CENTRUM PARTIJ,
afd. Dordrecht.
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BülageCn):

Afechr.: B0= / 041 J/ó

Betreft: Besloten vergadering CP afdeling Rotterdam.

Op woensdag 15 december 1982 heeft de afd. Rotterdam van de CP
'een besloten vergadering gehouden in het gebouw Musis Sacrum,
Lange Haven 117 te Schiedam. Het bestuur werd gevormd door de
3-eden: '''•"- v

Aanwezig waren ongeveer 100 personen waaronder een aantal skin-
heads. In de zaal hing een gespannen sfeer welke werd veroorzaak!
door aanwezigheid van een aantal politiemensen in burger. Men
had nl. vernomen dat de eigenaar de politie had ingeschakeld en
dat deze had verzocht om extra politietoezicht. Er werd een
speech gehouden door

Gedurende de ver-
gadering was het erg rumoerig em door bommeldingen en andere
telefonische bedreigingen kwam er van de vergadering niet veel
terecht. Uiteindelijk verzocht de eigenaar de vergadering te "^•'••\'
besluiten. Hieraan werd omstreeks 22.30 uur voldaan.— ' * ----- • • -

EINDE.
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Dlatr.:

1654134
datw O 6 JAN. 1983

CO

k / i -
•«•••••
Bljlage(n):

Afechr.: BO:

Betreft: Vergadering CP afd. Dordrecht

Op donderdag 16 december 1982 werd er in een café annex aaalverhuurbedrijf
vermoedelijk gevestigd aan de Havenkade te Dordrecht, een eerste verga-
dering van de CP afd. Dordrecht belegd. Aldaar waren + *tO personen aan-
wezig waarvan er + 25 uit Dordrecht kwamen»

Aanwezig waren o.a.:
1. frohannes G.H. JANMAAT 3-11

De bedoeling van deze vergadering was de kring
te bouwen tot een behoorlijk draaiendê  afdeling. Als voorlopige
bestuursleden waren gekozen r en : voornoemd. Voor deze
vergadering waren speciale formulieren gedrukt waarop de deel-
nemers hun wensen kenbaar konden maken, (zie bijlage) Gesproken
werd over de wens naar nieuwe kandidaten en het doen van sug-
gesties voor de uitbouw van de kring. Na de speech van JANMAAT
was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. O.a. werd
±BBX er door een jeugdlid gevraagd of er voor hen nog zendtijd
ter beschikking kon worden gesteld. Hans antwoordde bevestigend
en gaf te kennen dat dit evt. in februari 1983 gerealiseerd kon
worden.
Inmiddels was de eigenaar van de zaal erachter gekomen dat in
zijn bedrijf de CP aan het vergaderen was.(de zaal was onder
een schuilnaam gehuurd). Deze bleek met zijn vrouw erg geïntreï
seerd te zijn in de CP en zij gaven 7.1 oh terplaatse QT) als lid-



1) Zo nodig imter* rubrlowlng amgcvwi.

VERVOLGBLAO Nr. 1 Bij . rapport nr.

Tijdens deze vergadering werd er telefonisch een bommelding ge-
Kxxxfc daan. Volgens de anonieme melder zou de bom binnen een
kwartier afgaan. Na onderzoek bleek bij de voordeur een tas met
inhoud te staan. Voor de zekerheid werd deze plastic tas onge-
controleerd met inhoud en al in de aan de overzijde gelegen
sloot geworpen. De volgende dag werd de tas door de zoon van de
eigenaar uit de sloot gehaald en op zijn inhoud onderzocht. Er
bleken twee flessen benzine en een soort tijdonsteking in te
zitten.

EINDE.

200AM



1654134
niet rechts I ̂ ÏÏT l niet links

cexttï'xxxDOLpax" tij

Aan; Leden
Donateurs
Genodigden

Beste Nederlanders,

Wij zouden gaarne van U vernemen of en in hoeverre wij nu en in de
toekomst op Uw daadwerkelijke en/of financiële steun kunnen rekenen.
Wij verzoeken U daarom vriendelijk dit antwoordformulier in te vullen
'en vanavond 'in te leveren of op te sturen aan ons correspondentieadres
(zie rechts boven). Zijn er vragen of mededelingen, ons telefoonnummer
î Q78- 178868.
De volgende vragen gaarne aankruisen c.q. aangeven wat voor U van toe-
passing is.

1. Ik wil daadwerkelijk meewerken aan de uitbouw van de Centrum Partij
in de regio Dordrecht.
JA, door

NEE, omdat

2. Ik wil incidenteel mee~helpen informatiefolders te verspreiden. JA / NEE

3. Ik stel me beschikbaar voor een bestuursfunctie. JA / NEE

4. Ik wil graag een oriënterend gesprek en ben bereikbaar op tel. nr.

5. Ik wil lid worden van de afdeling Jongeren van de Centrum Partij. JA / NEE

6. Ik ben reeds lid sinds dd,
Ik betaal volgens tarief A / B/ C / D f. per jaar/kwartaal.

7. Uw suggesties m.b.t. planning aktiviteiten en bijeenkomsten:



1) Zo nodig ander* rubricering aangeven.

Distr.:

1653571

Afschr:

Betreft: C E N T R U M P A R T I J

Onder de naam " Ecologische beweging" werd op vrijdag 17 decei
ber 1982 een vergadering van de OP gehouden. Hierbij waren o.a.
aanweiig:

JANMAAT J.C.H. 03-11-34

plus minus 100 "Skinheads" uit Rotterdam^verroerd door de busonder-

neming KERXUS té Rotterdam

200 A 03



t) Zo nodig uidere rufarfoerlng aangeven.

VERVOLQBLAD Nr._ -| _ ^ rapport nr. twee

De Skinheads zijn achter het centraal station N.S. gebracht
Vandaar uit naar Krasnapolsky gelopen. Zij hebben na enige woorden
wisseling voor de ingang plaats genomen in de zaal nabij de uitgan,
B. Zij kregen evenals de anderen bekenden een button van de CF*
Hierop stond het bekend verkeersbord afgebeeld.

Nadat de groep uit Utrecht was aangekomen,wilde de zaal-
verhuurder zich terug trekken. had een gesprek met de be-
drijfsleider hetgeen resulteerde in het feit dat de vergadering
toch door kon gaan.

Inmiddels arriveerde in Kransapolsky een politie
officier die verzocht de vergadering te beëindigen daar er sprake
was van een openbare rust verstoring. Nadat o.a. zich ermee
had bezig gehouden kon de vergadering toch plaatsvinden. Als zaal-
wacht werd voor de ingang,nabij de draaideuren , door aan-
gewezen;
Nadat er buiten Krasnapolsky enige schermutselingen hadden plaats-
gebonden trad de politie met harde hand op tegen de tegenstanders
van de CP. Alleen bekenden werden toegelaten nadat zij toestemming
hadden van genomede zaal wacht., opende de vergadering en
gaf na een korte inleiding het woord aan [Hierop verscheen
opnieuw de politieofficier en vertelde dat de vergadering teneinde

moest zijn. Na gesprekken met en vertrok de poli-
tieofficier. De vergadering kon_

200 A (M



1) Zo nodig «ider* rubricering aangeven.

VERVOLQBLAD Nr. - 2 - f- rapport nr. twee

V

Hierna drongen een tiental demonstranten door tot de ingang van

de vergaderzaal. Nadat de zaalwacht tegen de politie had verteld
dat dit was gebeurd werden zij na enig duw- en trekwerk weggevoer<

Onder de demonstranten bevond zich een meisje waarmee
is gaan praten. Zij hebben zich enige tijd afgezonderd.

Na drie kwaltier kwamen zij gearmd terug en wilde de vergaderzaal
binnen. verbod dit. Na riggespraak met en
mocht wel naar binnen maar het meisje niet.

Tijdens de vergadering Kwanten .JANMAAT, vergezeld van
een vertegenwoordiger jran'ROST van TONGEREN ene

tesamen. Zij zijn uit de vergadering gegaan.

De vertegenwoordiger nam verder deel aan de vergadering en maakte

aantekeningen.
Aan het eind van de vergadering werd besloten,ondanks afraden van

de politie, dat iedereen via de hoofdingang Krasnapolsky zou ver-
laten. De Skinheads uit Rotterdam vertrokken als eerste groep. On<

der luid zingen n De Centrumpartij voor jou en voor miĵ " op de

melodie van het duo Jacobse en Van ES. De politie zorgde ervoor
dat demonstranten en GP-leden uit elkaar bleven. De Skinheads ver-
trokken naar de achterkant van het NS station te Amsterdam. Aldaa]
stond de bus waarmee men kwam. Van deze bus waren de ruiten

nield en enige teksten aangebracht.

200 A 04



t) Zo nodig arxtora rubricwhig aangaven.

ACD 1653575
<Uu« 3 l DEC.

CO

L .2> A
Distr. - /?/*

Afschr.:

B«reft: C E N T R U M P A R T I J

Op vrijdag 17 december 1982 was er een vergadering door de
CP gepland. Tijdens deze vergadering zal het bureau Stichting
Ifctenschappelijk Bureau Prof dr. G. van der Leeuw worden opge-
richt. Onder de aankondiging Prof G. v.d. leeuw zou deze verga-
dering in het JaarbeurscongreBcentrum te Utrecht worden gehouden,
Het DB had als verzamelplaats voor de vergadering gekozen vanr
het parkeerterrein van de FC-Utrecht. Aldaar waren omstreeks
19.00 uur aanwezig o.a.;
JANMAAT J.C.H. 03-11-34

Het lag i£ de bedoeling dat op deze plaats ook de "Skinheads*
uit Rotterdam zouden arriveren. Niemand wist dat de oorspronke-

lijke plannen verander^ waren dus belde naar in
Amsèerdam. Uit dit gesprak zou gebleken zijn dat de vergadering
was uitgelekt en dat het Jaarbeurscongrescentruni de huur van de

zaal had opgezegd. had zonder medeweten van andere DB-

aoo A o



1) Zo nodig ander» rubricering ungev«n.

VERVOLGBLAD Nr. - 1 - BIJ csBOtflC/lnf- rapport nr.

DB-leden de plannen gewijzigd. De groep in Utrecht zal de
overige bezoekers van de vergadering verwijzen naar Amsterdam
en daarna ook naar Amsterdam gaan. Yoor het Jaarbeursgebouw
bleek dat ongeveer 35 andere leden van de CP waren gekomen.
Deze groep is doorgestuurd naar Amsterdam. In de nabijheid van
het Jaarbeur s centrum stond een tent van het Anti-fascisme comité
Yernomen werd dat leden van dit comité wisten dat CP-leden het
voornemen hadden om vernielingen aan te richtten bij het "club-
gebouw" van dit comité. In de omgeving van het Jaarbeursgebouw
werd opvallend veel politiepersoneel gezien. was razend
over de beslissing van en kon zich niet voorstellen dat
de vergadering in Utrecht niet door kon gaan. Gezamelijk is
men naar Amsterdam vertrokken rond 20.00 uur. In Amsterdam aan-
gekomen werd gesproken over de mogelijkheid Sonja Barend met
een beaoek te vereren op de Brakkegrond. ( Die avond zou een
rechtstreekse uitzending plaatsvinden van dit gelijknameige

"populifcre" tv-programma.) Doch de voorkeur werd gegeven aan de
vergadering in Krasnapolsky.

Bij dit info rapport is gevoegd:
pamflet Centrumpartij met geschreven tekst achterzijde
" Jongeren van Nederland"
en
pamflet met tekAa&ng n Holland is vol"
beide werden uitgedeeld voor Krasnapolsky.

stickers ". Blacks Acquitted Whites Committed11 en Tour day is
commng communist* verspreid onder de skinheads afkomstig

onbekende fU ,
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1653575
JONGEREN VAN NEDERLAND

11 Maart 1980 is de Centrumpartij opgericht door een aantal verontruste
Nederlanders, die steeds duidelijker begonnen in te zien dat een aantal
zaken in ons land volledig verkeerd liepen. In het partijprogramma wijst
de Centrumpartij op het falende regeringsbeleid, waarvan vooral de
NEDERLANDSE JONGEREN de dupe worden.
De Centrumpartij is, in tegenstelling tot de gevestigde grote partijen, niet
bang om zonder omwegen de vinger op de zere plekken in onze samenleving te
leggen: enorme toename van de drugshandel, vandalisme en ui s da ad; verloedering
en uitbuiting -van onze natuur; grote woningnood, nota bene zevenendertig jaar
na de oorlog; de schrikbarende toename van de werkloosheid, nog vergroot door
de enorme instroom van vreemdelingen. Dit zijn allemaal problemen waarvoor .
de Centrumpartij de ogen niet sluit en waarvoor ook de Nederlandse jongeren
hun ogen niet kunnen en mogen sluiten.
Jullie zullen ook moeten leven in het Nederland van het jaar 2000 en aan
jullie is de keus of wij er een land van laten maken dat geteisterd wordt
door criminaliteit, esn land waar eiken en weiden hebben plaatsgemaakt voor
asfalt' en beton, een land waar de Nederlandse cultuur, in 2000 jaar gevormd, .
in twintig jaar te grabbel wordt gegooid. Zeg niet het zal mijn tijd wel
duren, want nu al rijn vele tienduizenden jongeren werkloos en als de rege-
ringsplannen doorgaan zal er van de uitkeringen weinig meer over blijven.
Je kunt niet weglopen voor d* politiek, want die beslist misschien wel
ZONDER jou, maar in ieder geval OVER jou.
Steeds mesr jongeren gaan dar inzien en steeds mesr jongeren sluiten zich
daarom aan bij de Centrumpartij, een partij die onomwonden zegt, wat mil-
joenen Nederlanders voelen en denken, een partij die ondanks rood- fascistisch
geweld, hetzes en scheldpartijen haar lijnrechte koers b-lijft vervolgen.
Omdat inmiddels een groot deel van de leden van de Centrumpartij bestaat .ui t.
jonge Nederlanders benéaen de vijfentwintig jaar, heeft men in het voorjaar
van 1982 besloten over te gaan tot de oprichting van een aparte jongeren-
afdeling, die onze jongeren een (politieke) thuishaven moet bieden. Niet van
dat slome- oudbakken gedoe zoals bij andere politieke partijen, maar een
strijdbare jongerengroep, die net als de moederpartij niet om de grote pro-
blemen van onza tijd heenlopen, maar deze zonder uitvluchten an draaierijen
aan de kaak stelt.
Vind jij ook dat er in Nederland een frisse wind moet gaan waaien, dat er een
keihard halt moet worden toegeroepen aan het RODE FASCISME,, dat politieke
inzat (zoals folderakties, kaderweekenden , propaganda tochtan, het aanbieden
van petities) verbonden moeten kunnen worden met* vriendschappelijke gemeen-
schapsaktiviteitan zoals kennismakingsweekenden, sport-en-spe l .kampen en
gezelligheidsavonden% en ben je tussen de 16 -en 25 jaar, sluit je dan aan bij
de JONGE CENTRUM DEMOCRATEN (de JCD), postbus 570, 2501 CR Oen Haag, telefoon
070-46 33 22. 3ouw mee aan een jona, aezond nationaal bewust sn leefbaar
NEDERLAND.

«•

De Centrumpartij is op de radio op zaterdag 30 oktooer, 13 november,
27 november en zo verder elke '/eertien dagen op Hilversum II om 18.20 uur.
Op de TV op 17 november op Nederland I cm 19.50 uur.,

Je kunt sen informatiepakket aanvragen door / 5,- ta stortan op postgiro
43 48 100 van de Cantrumparti j ta Oen Haag (vermei ai ng J C D } .

er'ENORACHTIG STRIJDEN WIJ DOOR VOOR EEN LEI-F3AAR NFDE2LAND
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maar eerlijk opkomen voor olie nederianders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:

1 méér demokratie door invoering referendum
2 iedere nederiander aan het werk, eventueel met

een aanvullende uitkering
3 . opheffing van de schandalige woningnood

streven naar twee-zijdige ontwapening ~
5 intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
6 terugdringing van overheidsuitgaven en -taken
7 géén beknotting van uitkeringen, wél bestrijding

van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude

8 géén hulp aan on-demokratische landen
& doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,

milieuvervuiling en landschapsverwoesting
1O nederianc is geen immigratieland,

dus stop vreemdelingenstroom. _ ,
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1) Zo nodig andera rubricering aangaven.

Dfstr.:

AO> 1653854
<Utun O * JAN. 198-

Afschr.:

Betreft:
Bijeenkomst Centrum Partij in Krasnapolski.

Zoals bekend werd de geplande vergadering van de Centrum Partij
d.d. 1? december 1982 eerst in Utrecht en vervolgens in Amsterdam
onmogelijk gemaakt.
In Amsterdam werden ongeveer 150 leden van de Centrum Partij in
Krasnapolaki belaagd door leden van het Amsterdamse Fascisme comité
en hun sympatisanten . Door toedoen van de hoofdstedelijke politie
kon na enige tijd een vrije aftocht worden verleend.

Uit Rotterdam waren 3 touringcars met CP-leden aanwezig, waaronder
nogal wat zgn. skinheads.

Bijlagen;

2 kranteartikelen.
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1) Zo nodig *nd*ra nibrloarlna ungwco.

Distr.: BFB - BOA

AQ) 1655419

Afschr.:

Betreft:

CEKTBUMPABTIJ.

Op woensdag 23 december 1982 werd ten huize van
gehouden. Hierbfl waren aanwezig:

een vergadering

JANMAAT Johannea C.H. 03-11-34

De vergadering vond plaats 14 het kantoorgedeelte van de woning. ,\t opende de vergadering en gaf een krot overzicht van de

vergadering in Amsterdam. Ondanks de moeilijkheden is de vergader
Ing een succes* De publicitiet heeft wederom positieve invloed
op het ledenbestand van de CPrüitvoerig werd ingegaan op het ver-
loop van die vergadering.

vertelde zijn conclusie dat het bestuur van de Jaarbeurs
te Utrecht door het comtite Waakzaamheid tegen fascisme moet zijn
ingelicht en dat dit comité het bestuur het advies heeft gegeven
de zaal terug te trekken. Het comité zou bij opzegging van de
zaalhuur beloofd hebben dat er geen vernielingen worden aangericht*
In een gesprek dat met van het Jaarbeurs c ent rum
heeft gehad ontkende dat hij onder druk is gezet.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. - rapport nr. twee

Het feit dat het comité'een dag van te voren wist dat de CP
in Utrecht zou vergaderen wekte wantrouwen. Het comité wist
zelfs dat men zou uitwijken naar Krasnapolsky in Amsterdam.
Ook wist het comité'iat het clubhuis zou worden aangepakt.
Hierop zou het clubhuis zijn gebarricadeerd opdat een confron-
tatie uit zou kunnen blijven.Door deze feiten onstond enige
onderlinge ruzie. Wie heeft een lek in zijn buurt ?. Op een
rijtje werd gezet diegene dÈ4«e- in de nabijheid van
en . wie wist via het een en ander.. »en

en de vriend var? zijn dat lekken!,
kwam met een ander verhaal.. Tijdens de vergadering in

Amsterdam mocht niemand bellen zonder toestemming van ;.
Hij had een jongen uit Rotterdam toestemming g eg e even om zijn
moeder te bellen. Dit bleek inderdaad gebeurt te zijn. Volgens
de rekening van Krasnapolsky werd er driemaal gebeld,
had gezien dat op die dag aan het bellen was,conclusie

is een lek. haalde het dossier van en wat
bleek ,was voor vuurwapens op-epakt en na twee dagen weer
vrijgelaten. zal de _zaak verder onderzoeken hoewel hij
niet dankt dat een lek is. denkt dat de telefoon
van het hoofdkantoor wordt afgeluisterd êoor de BVD*

was die avond de grote man. Hij had via zijn Ecologische
Beweging de vergadering vaor de CP kunnen regelen. Voor
moet plaats komen in het HB. stelde wel dat het de laatste
keer is dat onder de Ecologische beweging groot verzet bestaat
tegen zijn handelswijze. De naam van de beweging is schade toege-
bracht. ( zou hoofd van deze beweging zijn.)

Ten aanzien van de chauffeur die de Skinheads vervoerd had naar
de bewuste vergadering zal een financiële vergoeding tot stand
komen. vond dat de chauffeur op eigen risco had gehandeld
doch gezien de omstandigheden een donatie niet wilde tegen gaan.

vAnd dat een regeling voor de chauffeur getroffen moest
worden bijyoorbeeld een bannt je in het HB. Dit werd zonder meer
verworpen.
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1) Zo nodig «nder» nibrtcarlng unp«v«n.

Dirtr,: BFB

Afschr.:

Betreft: QP en Comité Verontruste Burgers.

In Utrecht is een pamflet verspreid door het "comitS Verontruste Utrechtse
Burgers"* Hierin wordt opgeroepen on naar de inspraakavonden op maandag
21 en dinsdag 22 i»öl8ï 1983 te komen.
Deee pamfletten, zijn op/vanaf l? «lfei5Hlr198? aldaar verspreid

200 A l
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Bestaat Discriminatie ?

Het modewoord discriminatie wordt te pas en te onpas gebruikt.
Iedereen welke op democratische manier niet meer aan zijn trek-
ken komt, hetzij door het feit, dat de meerderheid er anders
over denkt, of omdat hij of zij zich anders opstelt dan de so -
ciale maatschappij, verwijt in zijn of haar onmacht de tegen -
partij bijna altijd van "discriminatie". Doodgewoon door het
feit, omdat men er een andere visie op na houdt.

In het huidige bestel, hoort men dagelijks dat er groeperingen,
commissies, committee's etc. worden opgericht ter voorkoming van
discriminatie. Eigenlijk is elk committee een provocatie van de
sociale samenleving. Men wil alles in de taboesfeer drukken en
niets is meer bespreekbaar.

Juist door dit feit. door het niet bespreekbaar maken van het
probleem, dateer m.i. gekweekt is, maakt men het onmogelijk, dat
de partijen vóór en tegen zich uit kunnen spreken. Door alleen
maar voor of tegen aan het woord te laten, wordt slechts een zij-
de belicht en kan men nooit tot de oplossing van een probleem ko-
men. Maakt men op een zo breed mogelijke basis dit probleem, zo
het al bestaat, bespreekbaar, dan zijn er ook oplossingen voor.

Men kan er toch niet omheen, dat indien men in een overwegende
blanke omgeving rond loopt met een gele, zwarte bruine of andere
huidskleur, dit een opvallend feit is. Iemand die in een sociale
samenleving steeds dronken is, valt op, omdat hij buiten het soci-
ale patroon valt. Iemand die naakt op straat loopt zal daardoor
zonder meer opvallen omdat alle andere mensen kleding dragen. Ie-
mand die in een Nederlandstalige omgeving een niet Nederlandse
taal voert, zal daardoor opvallen. Kan men daar dan spreken, dat
deze mensen welke "opvallen" door een bijzondere karakteristiek
door de rest gediscrimineerd wordt •? Ik dacht van niet. Maar daar-
over schijnen de geleerden het niet eens te zijn.

Indien nu de be^treffende persoon, welke door zijn bijzondere ka-
rakteristiek zich stoort aan het feit, dat hij anders is of doet
dan de rest van zijn omgeving, en merkt dat hij daardoor min of
meer "opzienbaar" baart, dan kan dit deze persoon hinderen. Hij
ondergaat dit misschien als een complex en tracht dit te overwin-
nen door zich zo veel mogelijk aan zijn omgeving aan te passen, of,
hij ondervindt dit gefrustreerd en zal zijn omgeving van discrimi-
natie betichten.

We hebben het eens opgezocht wat discriminatie nu werkelijk wil
zeggen. De Grote Winklerprins geeft er de volgende uitleg aan»
" DISCRIMINATIE ( v. Lat. discriminare=scheiden, onderscheid ma-
ken ), het onderscheid maken zowel in beoordeling als metterdaad
van individuele personen of groepen, zodanig dat aan een persoon
of groep ten onrechte bepaalde rechten onthouden worden. Discri-
minatie of achterstelling, een zeer veel voorkomend verschijnsel,
kan op tal van gronden worden bedreven» afwijkend uiterlijk of
gewoonten, afkomst, bezit, sociale status, godsdienst, ras, sekse.
Politieke en maatschappelijke discriminatie is en wordt vaak be -
dreven ten opzichte van bepaalde minderheden of politiek en so -
ciaal zwakkeren. In onze tijd vormt vooral de rassendiscriminatie
met name in landen als de Verenigde Staten en Zuid-Afrika een der
meest crusiale problemen ".

We zien het, discriminatie is het maken van onderscheid en het ont-
houden van bepaalde rechten, welke voor anderen wel gelden.



Het is er altijd geweest en het zal er wel altijd blijven. Daar
valt niet aan te ontkomen. Het is gewoon afhankelijk waar men de
grens trekt. Wanneer ik met rood haar geboren ben en mij daarom
naroept voor rooie, vuurtoren etc. word ik dan gediscrimineerd ?
Wanneer ik lid wil worden van een groepering en ik word geweigerd
omdat ik niet voldoe aan de gestelde eisen, word ik dan gediscri-
mineerd, mogen besloten verenigingen en clubs dan nog langer toe-
gelaten worden,, want door hun besloten karakter werken ze dis -
criminerend. Ik wil lid worden van een voetbalclub maar ik kan
niet voetballen, wanneer men mij dit zegt, word ik dan gediscri-
mineerd ? Wanneer ik in een groepering kom waar men uitsluitend
Frans spreekt, maar ik beheers de taal niet en men weigert mij,
word ik dan gediscrimineerd. Of is het zo, dat ik niet kan worden
toegelaten omdat ik mij niet kan aanpassen aan de omgeving ?

if*4
Wanneer ik in een van de bovengenoemde gevallen beledigd voel, zal
ik mij dus ook gediscrimineerd voelen. Maar er waren duidelijke
spelregel^ afgesproken die bekend waren. De betreffende groepering
hoeft zich niet aan mij aan te passen, doch ik zal mij aan de be-
treffende groepering dienen aan te passen.

Wanneer een Turkse werknemer in Nederland, weigert zich aan te
passen aan zijn Nederlandse omgeving, wie is dan schuld en oor -
zaak van de zogenaamde discriminatie ? Wijst men niet te vlug
met een vinger in een bepaalde richting en wordt het woord discri-
minatie niet te snel en te ondoordacht.gebruikt. Is het niet zo,
dat men door en met het woord discriminatie vaak eigen tekortkomingen
tracht te verbergen. Kan het ook niet zo zijn, dat men zich gediscri-
mineerd voelt, doordat men juist door aanpassingsmoeilijkheden, taal-
problemen enz. buiten degeordende sociale maatschappij valt.
Heeft men zich al eens afgevraagd waardoor zogenaamde discriminatie
ontstaat ? Zou een Turk welke zich helemaal aan de Nederlandse sa -
menleving heeft aangepast en Nederlands heeft leren spreken net zo
behandeld worden als de Turk die weigert zich aan te passen ?

Een prachtig voorbeeld zijn de Joden. Welke problemen hebben wij
met het Jodenras ? Geen enkeL$ ! Waardoor komt dat ? Alleen door
het feit, dat deze mensen zich aan de Nederlandse samenleving heb-
ben aangepast en daardoor ongemerkt zijn opgegaan in de massa. Het
enige waarin ze zich onderscheiden zijn hun geloof en hun gebruiken,
welke echter in besloten kring beleden worden. De buitenwacht heeft
daarvan geen last. De omgeving wordt niet gestoord en ook niet ver-
stoord. Dat is integratie. Dat is aanpassen. Het is er wel maar het
is er niet. In onze samenleving zie je Katholieken toch ook niet met
een bordje lopen " ik ben Katholiek ". Katholiek, Protestant, Her-
vormd, Jood, ( mooier gezegd Israëli ) Islamiet,noem ze maar alle-
maal, laten we vooral de Mohammedanen niet vergeten, het kan alle-
maal zeer goed .fiamen gaan. Maar dan moet men dat ook willen. Daar
zijn twee goedwillende partijen voor nodig. De ene partij zal moe-
ten zorgen dat ze zich op een juiste manier aanpassen aan de soci-
ale omgeving en de andere partij zal de ander de kans moeten geven
om zijn goede bedoelingen te bewijzen.

Bij aanpassen behoort ook,dat de bestaande Nederlandse cultuur niet
aangetast wordt en dat er geen cultuurvermengingen plaats vinden.
Het zal als normaal ervaren worden, dat er bepaalde "woordspelingen"
uit een bepaalde taal in de Nederlandse taal ingevoerd zullen worden.
Dat kan geen probleem zijn.Hoeveel Jiddische uitdrukkingen kent
onze taal ? Hoe vaak wordt er in de Nederlandse taal niet een vreemd
( tussen aanhalingstekens ) gebruikt ? Daar ligt het probleem niet.
Het gaat om de goede wil van die mensen welke naar Nederland zijn
gekomen. Ze hebben het werk, het geld, de woonruimtes en bei Neder -
ïindro kl^r.aat ( letterlijk bedoeld ) ^oacccptep.rd. Laat zo dan ook



de Nederlandse gebruiken, gewoontes en cultuur accepteren.

Wil of kan men zich niet aanpassen, dan hoort men hier niet
thuis, want dan is men aanleiding tot ergernis, waardoor andere
goedwillende landgenoten ten onrechte hierdoor negatief beoor -
deeld kunnen worden.

Mensen komende uit het buitenland, met het doel zich hier met
of zonder familie te vestigen, moeten zich bewust zijn van het
feit, dat ze een bepaalde verplichting hebben aan het land en de
inwoners waar ze gastvrijheid ondervinden. Het is gewoon een kwes-
tie van fatsoen om te trachten de autochtone bewoners daarin te-
gemoet te komen.

Men kan van de Nederlandse bevolking toch niet zoveel tolerantie
verwachten, dat ze zich op de hoogte gaan stellen van de riten en
gebruiken, van de taal en de gewoonten van alle in ons land ver -
kerende buitenlanders. Dat zou betekenen dat de doorsnee Nederlan-
der een polyglot zou zijn immers wij hebben in Nederland o.a.i
Spanjaarden, Italianen, Polen, Hongaren, Ambonezen,Chilenen, Tur -
ken, Marokkanen, Tunesiers, Antillianen, Surinamers, Kaap Verdia-
nen, Joegoslaven, Vietnamezen en ga zo maar door. Het zijn zoveel
nationaliteiten, zoveel eigen gebruiken, zoveel eigen talen etc.
Daar is absoluut niet aan te beginnen.

We willen dan ook het woord discriminatie omdraaien. Die personen
welke niet bereid zijn zich aan de Nederlandse samenleving aan te
passen maken zich schuldig aan discriminatie van de rest van de be-
volking en deze mensen,hoe jammer dan ook, passen niet in onze sa -
menleving.

Wanneer we de anti-dïscriminatie-wet ( onderdeel van het Wetboek
van Strafrecht ) in zijn huidige staat beschouwen,dan zie ik al-
leen maar discriminatie om mij heen. Ik zie hoe de diverse politie-
ke partijen zich onder elkaar schuldig maken aan discriminatie,ik
zie hoe vergaderingen verstoord worden, ik zie hoe labels op be -
paalde groeperingen geplakt worden, zonder dat deze groeperingen
zich kunnen of mogen verweren en ook geen kans hiervoor krijgen.
Dat alles is discriminatie, discriminatie die uitgevoerd wordt door
die mensen, welke andere betichten van discriminatie. Het zijn
juist die partijen die voorop lopen en anderen betichten van racis-
me en fascisme. Maar het zijn juist die partijen die zich schuldig
maken aan appartheidspolitiek, aan discriminatie, aan misbruik van
hun machtspositie, aan geweld. Het links fascisme is in opmars,
alleen we merken het pas als het te laat is. Om het volk de mond
te snoeren hebben we het woord "discriminatie" opgenomen in het
strafrecht. Want bent u het niet eens met hun gedrag, of heeft u
commentaar, dan maakt u zich schuldig aan discriminatie en kunt u
daarvoor vervolgd worden. U bent al monddood gemaakt, zodat we de
echte problemen welke in Nederland aanwezig zijn niet meer kunnen
bespreken, met het gevolg, dat er een oplossing wordt aangedragen
welke uit een richting komt en in feite on-democratisch is !

Moeten we nu zeggen discriminatie bestaat, en discriminatie heeft
altijd bestaan, of moet men zeggen, discriminatie bestaat alleen
daar waar twee partijen er ten opzichte van elkaar een andere me-
ning op na houden. Of bestaat discriminatie alleen maar wanneer
het om platvloerse scheldpartijen gaat ? Het zal heel moeilijk
zijn om daar een gefundeerd antwoord op te krijgen. Want ste<?dr,
weer is gebleken, dat er van een generale discriminatie geen rprako
is. maar dat het steeds incidenteel voorkomt, meestal geboren uit
hot met elkaar oneens zijn of onbe.rrip.



Kunt u mij een eerlijk antwoord geven, waarom er in Amsterdam
nog zo weinig Amsterdammers te vinden zijn ?? Ze waren met hun
have en goed niet meer zeker en de overheid kon geen voldoende
"bescherming en garanties "bieden. Waartoe heeft dit geleid ? Een
ware uittocht van Amsterdammers, naar elders, waar ze rustig hun
"bestaan hadden Ze zijn de problemen uit de weg gegaan. Is dat to-
lerant of is dat triest ?

Wanneer we de regering en de confessionele partijen blindelings
blijven volgen, dan resulteert dat, - en de voortekenen dienen
zich al aan - in terreur, chaos, armoede, plundering, opstand,
misschien zelfs burgeroorlog. De criminaliteit viert hoogtij, dit
is alleen te wijten aan een te slap overheidsbeleid. De gevangenis-
sen zitten vol, er kan niets meer bij. Oorzaak TE TOLERANT geweest
en alles maar goedgevonden. Dat kan niet doorgaan daar moet paal
en perk aan gesteld worden. Niet de schuld zoeken bij buitenlan -
ders alleen maar ook in eigen gelederen. We hebben het fout gedaan
en we worden nu geconfronteerd met de gevolgen. Die zijn niet pret-
tig, maar we zullen wel konsekwent moeten trachten daarvoor humane
oplossingen te vinden, maar dan mogen we geen struisvogelpolitiek
bedrijven door ons blind te verklaren voor de werkelijkheid, doch we
moeten de problemen onder ogen durven zien en het geheel bespreek -
baar maken, om zo te komen tot een werkelijke oplossing, waarbij niet
wij alleen Nederlanders maar ook onze buitenlandse gasten gediend
zijn.

Indien de overheid niet capabel is, of door bepaalde reden geen
op brede basis gevormd oordeel kan of wil vellen, dan blijft ons
Nederlanders nog maar een mogelijkheid, en dat is, dat wij inspraak
eisen in het regeringsbeleid. We hebben inspraak in bedrijven waar
we werken, waarom zouden we dan geen inspraak hebben in het regerings-
beleid. Wij betalen toch daarvoor, wij moeten toch bezuinigen voor
het door hun gevoerde beleid. En als dat beleid niet goed is of niet
tot de gewenste resultaten leidt, dan moet er een volksoordeel ko -
men, dan moeten wij Nederlanders ons uitspreken in de vorm van een
REFERENDUM, een der meest democratische manieren om tot een beslis-
sing te komen.

Maar daarvoor zijn de confessionele partijen bang, dat doorkruist
hun politiek, dat kunnen ze niet verdragen. Nee inmenging in de
totstandkoming van politieke besluiten dulden ze beslist niet. Dat
moet gebeuren door het handjevol mensen, die als volksvertegenwoordi-
gers gekozen zijn. Maar het zijn toch juist deze mensen die de pro-
"ftemen maken !!!

We zullen het toch met z'n allen moeten doen, die paar mensen die
momenteel de dienst uitmaken kunnen het schijnbaar niet en de be -
langen onderling liggen zo ver uit elkaar, dat er van een echte
parlementaire democratie geen sprake kan zijn. We moeten dus opko-
men voor onze eigen belangen en de meerderheid laten beslissen wat
we gaan doen, in welke vorm we het gieten, en geen slappe verhalen
meer over democratie, of beroepen in de man-vorm, of discriminatie.
Wat we willen is duidelijkheid,kan of wil de regering ons die niet
verschaffen, dan moeten we ons "en bloc" uitspreken en een REFEREN-
DUM eisen, waardoor in een klap duidelijk wordt wat het Nederlandse
volk wil. Laat ze dat ten uitvoer leggen en dan zullen de proble -
men snel opgelost zijn. Wachten we, dan worden de problemen alleen
maar erger en straks is het te laat, dan zijn de problemen echt on-
oplosbaar geworden en staan we voor de voldongen feiten.


