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STAATSGEVAARLIJKB LINKSE GROEPERINGEN NEMEN DE MACHT IN
OVER ZONDER OORLOGSVOERING.

INLEIDING.
Het verschijnsel van de zogenaamde "anti-fascistische komltee***
die de laatste tijd ala paddestoelen uit de grond schieten, wffKtèrt
onze belangstelling. Het bevreemdde ons steeds meer, dat <Je zoge-
naamde "anti-fascisten" allen hetzelfde gemeen hadden n.l. een
extreem linkse inslag. Hun lijflied " de internationale " liet er
dan ook geen twijfels over bestaan wie en wat er achter deze " anti-
fascisten " zaten.

Niet verwonderlijk overigens, want juist deze "extreem linkse" groe-
peringen hebben van ons het meeste te vrezen. Het zijn DIB groépe -
ringen, die trachten door leugens en bedrog de mensen aan hun kant
te krijgen.

De ware karaktertrek van de extreem linkse groeperingen, de zoge -
naamde "anti-faacisten" is, dat zij vandaag een leugen poneren, om
deze leugen een paar maanden later als bewijs voor hun stellingen
aan te kunnen voeren.

Wij gingen eens snuffelen achter die vermeende "anti-fascisten"
en konstateerden, dat inderdaad de voorspelling.: " de nieuwe
fascisten zullen zich als anti-fascisten aandienen " op waarheid
berust.

De zogenaamde "anti-faacisten" bedienen zich van praktijken die er
niet om liegen en die men ware terreur kan noemen. Ik persoonlijk
kan nauwelijks geloven, dat een oprechte "anti-faacist" terreur,
bedreiging, intimidatie, rechtsverkrachtlng, geweld en ondemoera -
tisch handelen in zijn vaandel schrijft.

Het zijn juist de kenmerken, waarop fascisme is gebaseerd, zodat
men gemakkelijk en dat bewijsbaar kan stellen, de zogenaamde anti-
fascisten zijn in werkelijk DE FASCISTEN gehuld in een vermomming,
maar dan wel een zeer slechte. Hun gehele gedrag en de manier waar-
op ze hun "idealen" uitdragen, doet eerder denken aan de rode briga-
de dan aan dat wat ze voorgeven te zijn.

Uit welke hoek waait deze zogenfaaade anti-fascistische wind ? Het
is typerend, maar wederom blijkt, dat men van de zijde van VVD en CDA,
noch van de Christelijke partijen stromingen terug vindt. Op een en-
kele verdwaalde na. Maar daartegenover kan men stellen dat van de
socialistische en communistische zijde 99,99 % vertegenwoordigd is.

Socialisten en communisten, twee stromingen die met elkaar zeer veel
gemeen hebben ( kijk maar naar de internationale ). Groeperingen, die
internationaal aan de macht trachten te komen en streven naar een rode
overheersing. Waar dat toe leidt kunt u zelf vaststellen aan landen als
Polen, Afghanistan, Hongarije en Tschecho Slowakije en naar Rusland.
In een land waar het wereld communisme de overhand krijgt, wordt'maar
EEN politieke partij getolereerd en dat is het communisme. Moeten deze
mensen nog spreken over democratie en fascisme, terwijl het communisme
bekend staat voor het ondemocratische bestel, alleenheerschappij, ge-
weld, opsluiting van mensen die zich niet achter hun regime scharen en
zelfs liquidatie niet uit de weg gaan. Dictatuur van de eerste orde,
kijk maar naar Polen het geval van Solidariteit. Gevaarlijk voor het
regime, dus verbod. Kijk maar naar Afghanistan, willen jullie niet zo-
als wij willen, dan maar met harde hand. De meest treffende voorbeel-
den.

Maar ook in ons eigen land dreigt het gevaar. Een groot gevaar voor
land voor volk en voor het staatsbestel. Geformeerd in een ultrat
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om het land zonder slag of stoot aan de vijand over te leveren. Voor
onze studie ia uitgangspunt geweest het gemeenteraadsprogramna Den Haag
82 - 86 van PSP, CPN en PPR.

POLITIE.

Op bladzijde 8 onder punt 1.6 lezen we.:
11 Gespecialiseerde en gemilitariseerde eenheden zoala Mobiele Een-

heden en arrestatie-teams worden opgeheven. De ongewapende surveillan-
ce wordt ingevoerd. Er komen verdergaande eksperiaenten met wijkgebon-
den politie-eenheden die de politietaken niet-gespecialiaeerd uitvoe -
ren. De bijstand van de militaire politie aan de gemeentelijke politie
wordt stopgezet."

Dit betekent, dat juist partijen als PSP,CPN en PPR, die er schuld en
oorzaak van zijn, dat de meeste rellen ontstaan, thans een vrijbrief
willen hebben om hun atraat-terreur op nog grotere schaal ongestraft
door te kunnen voeren. Alles wat hun in de weg staat en belemmerend
werkt moet verdwijnen. Politie ongewapend en te voet op straat sturen
ia precies hetzelfde als vragen om problemen. Nu worden zelfs gewapen-
de politie-agenten gemolesteerd, wat moet het worden wanneer men onge-
wapend op straat komt. Is dat niet het laatste restje motivatie van de
politie-agent weghalen. Vat bereikt men daarmede, dat men NIEMAND meer
krijgt voor het politie-werk, alleen een gek zal zich nu nog aanmel -
den. Hieruit blijkt weer dat er alles aan gedaan wordt om de handhaving;
van de orde te ondermijnen, waardoor men vrij spel krijgt.
De gespecialiseerde eenheden moeten verdwijnen. Natuurlijk, want dat
is een sta in de weg voor deze partijen. Wanneer ze deze eenheden opge-
ruimd hebben dan hebben ze vrij spel. Ook weer het doel.: het ondermij-
nen van het gezag, het ingrijpen in conflict-situaties onmogelijk ma-
ken en een ondeugdelijke politiemacht zonder kracht en zonder macht zo
lang handhaven, tot ze vanzelf doodbloedt.Letterlijk en figuurlijk.

Paradox aan dit geheel is de verdere stelling van de drie partijen onder
hetzelfde artikel op bladzijde 9-:

" Voor een demonstratie ia een vergunning niet meer nodig ".
Te pas en te onpas kunnen ze dus de straat op om hun ondermijnende aktt-
viteiten kracht bij te zetten. Zonder enige kontrole van bovenaf kunnen
ze er een grote rotsooi van maken. Er is toch geen ME meer dus het beet-
je politie wat er nog over is, zal er wel voor waken om zich te vertonen.
Resultaat een'komplete anarchie, chaos en wanorde strekt zich uit over
Nederland. Onegmotiveerde politie en een grote onderbezetting bij het
politie-apparaat zijn het gevolg en het resultaat. De politie zal van
lieverlede in handen vallen van de drie partijen, want als niemand meer
politte-dienst wil verrichten, zullen de drie partijen wel zorgen dat
mensen van hun de leeggevallen posten opvullen, waardoor het gehele
politie-apparaat ondermijnd wordt en alleen nog maar werkt in dienst en
in opdracht van de linkse fascistische partijen.

Resumé -:

Politie, ME Militaire politie ( hiermede doelt men op de Marechaussee )
arrestatieteams etc. moeten verdwijnen. Gevolg een ontwrichte samenle-
ving, waarin het recht van de sterkste heerst. Geen adekwate aanpak
meer. Politie ongewapend laten patrouilleren, betekent dat politie tegen
gewapende overvallen niet meer kan ingrijpen en geen middel meer heeft
tot verdediging van medemensen of van eigen lijf. Men waagt zich aan het
front zonder zelf gewapend te zijn. Hel moet er vrijheid zijn van demon-
stratie zonder dat daarvoor een vergunning nodig is. De gevolgen die
hieruit ontstaan worden voor lief genomen en men zal dus, alleen dat staat
nergens te lezen, wel voor eigen bescherming zorgen. De politie kan het
niet meer en de ME etc bestaan niet meer. Aanzet tot anarchie.
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Ook op bladzijde 9 lezen we onder hetzelfde punt.:

" Br wordt een aktief beleid gevoerd om de rol van partikullere
bewakings- en veiligheidsdiensten terug te dringen. De gemeen-
te maakt zelf geen gebruik van zulke diensten ".

Ook hier weer een ondermijnende aktivlteit. De partikuliere bewakings-
diensten zorgen er voor, dat winkeldiefstallen zoveel mogelijk voorko-
men worden. Door te zorgen dat partikuliere bewakingsdiensten niet
meer kunnen functionneren, zal het zogenaamde proletarisch winkelen een
nog veel grotere vlucht nemen dan op dit moment. De aanzet tot het prole-
tarisch winkelen is Juist door rode partijen gegeven.

De politie is niet bij machte om alle winkels en banken adfctcwa&tcen
doeltreffend te beschermen, met gevolg, dat men daarvoor de partikulie-
re bewakingsdiensten nodig heeft.Ook voor.-iobraakpreventle zijn deze on-
dernemingen van zeer groot belang. Wie bewaakt des nachts d* panden
van de warenhuizen en andere instellingen, kantoren en banken ? De
politie kan haar taak zo wie zo op dit moment al niet aan, laat staan
na de modificatie die ultra links in gedachten beeft.

Hen kan hieruit duidelijk konkluderen, dat alle aktivlttiten van de
drie zogenaamd progressieve partijen er alleen maar op gericht zijn
on het functioneren van onze rechtstaat te sabotteren en te stagne -
ren.

Resumé.:

Partikuliere bewakingsdiensten moeten verdwijnen zodat eenieder vrij
spel heeft bij het zogenaamde proletarisch winkelen, panden, waren -
huizen, kantoren banken en andere instellingen onbewaakt zijn. Geld-
transporten zijn niet meer mogelijk. Bewakingen bij voetbalterreinen
etc. zijn onmogelijk gemaakt. Meldkamers van particuliere bewakings-
diensten functionneren niet meer.
Gevolg.: toenemende kriminaliteit, eigendommen zijn niet meer zeker,
verzekeringen zullen geen dekking meer bieden, een geweldgolf zal over
ons land komen. Wederom het recht van de sterkste en de brutaalste zal
overwinnen.

Het geheel past in de opzet om het land onbestuurbaar te maken en de
openbare orde en gezag tot nul te reduceren. Resultaat: Een anarchis-
tische toestand, waarin voor rechtschapen en eerlijke mensen geen
plaats meer is. Of men onderwerpt zich aan het systeem of men gaat
door het systeem ten gronde !

PRIVACY - BESCHEBHIHG.

Op bladzijde 9 onder punt 1.7 privacy bescherming, lezen we.:
" Er worden maatregelen genomen om de vrijheid van de burgers
te beschermen tegen moderne bewakings- en beveiliglngs-syste-
men ( bijv. kamera's, gesloten tv-circuits e.d.). Landelijke
regelgeving op het gebied van privacy-bescherming bij gebruik
van geautomatiseerde informatie-systemen wordt op de meest scher-
pe wijze toegepast.".

Ook hier geldt weer hetzelfde als boven, alles wat te maken heeft met
bescherming van lijf en goed moet worden afgeschaft. In feite staat er
het is verboden sloten op de deuren aan te brengen opdat wij binnen
kunnen wanneer we willen ! Niets meer en niets minder. Dat is n.l. het
doel. Hen mag zijn privacy niet meer beschermt*)*. Ben bank die een
video-circuit heeft als preventie tegen overvallen of inbraak zou dit
«oeten afschaffen 7 Alle preventieve middelen maar ook alle defensieve
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verdwijnen. Het land moet en dat blijkt nu weer overduidelijk onbe-
schermd blijven om nog duistere plannen van het ilustere drietal mo-
gelijk te maken.Laat eenieder voor zichzelf oordelen over de moge -
lijkheden die aan criminelen geboden wordt door het wegnemen van de
preventieve bewakingsmogelijkheden en middelen !

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT EN VREDESACTIE.

Op bladzijde 9 onder punt 1.8 krijgen we te maken roet "zg.vredesakties".
Deze vredesaktiea bestaan uit het verder aftakelen van de bescherming
gedurende katastrofen of oorlogsgeweld. Er staat woordelijk.:

11 De gemeente levert geen bijdrage aan het voortbestaan van de
BB (bescherming bevolking).
Er komt een civiel rampenplan, dat niet bedoeld ia als voor-
bereiding op een oorlogs~situatie.De gemeente maakt openbaar
welke maatregelen in het kader van de civiele verdediging ge-
troffen zijn c.q. in werking dienen te treden, zodat duidelijk
wordt of deze wel of niet bescherming kunnen bieden en/of me-
dische en psychische hulpverlening kunnen garanderen.
De gemeente bevordert de intrekking van de Moodwet Geneeskun-
digen ( inschakeling medische voorzieningen en personeel bij een
atoom-oorlog bijv.) en zal niet meewerken aan enige uitvoering
daarvan.
Er worden geen schuilkelders door de overheid aangelegd en er
worden geen vergunningen afgegeven voor de plaatsing van privé-
schuilkelders.
Er komt een verbod op doorvoer, opslag, onderzoek < bv. bij TNü,
aan de Oude Waalsdorperweg ) en produktie van kernwapens of on-
derdelen daarvan in de gemeente.
De gemeente zorgt voor voorlichting over de gevolgen van en de
dreiging met kernwapens.".

Het springt eruit. Nederland moet zonder slag of stoot aan een vijande-
lijke mogendheid worden overgeleverd. Men mag zich niet wapenen om te
verdedigen, maar men mag zich tegen een eventuele aanval van waar dan
ook, ook niet beschermen. Men wordt dus in feite met open ogen ongewa -
pend en onbeschermd naar de siachtbank geleidt. STAATSGEVAARLIJKE ACTI-
VITEITEN die duidelijk tegen zowel de Staat, als tegen het individu ge-
richt zijn. Alles duidt op een omverwerpen van de gegrondveste zeker -
heden die de burger, de ondernemer maar ook de gevestigde instituten
verworven hebben. Bescherming in welke zin des woords dan ook zijn ver-
boden !
Dus verboden zijn nu al.: preventieve middelen, bewaking, politie, HE,
arrestatie-teams, Marechaussee, partikuliere bewakings en veiligheids-
diensten, bewakings-systemen (alarm etc.) bevelligings-systemen, ( in-
braakbeveiliging ) kamera's, gesloten tv-circuits, geautomatiseerde in-
formatie-systemen ( meldcentrales, computercentrales etc ), Bescherming
Bevolking { een organisatie die ongewapend hulp biedt bij calamiteiten )
Noodwet Geneeskundigen ( een wet die er voor moet zorgen, dat er bij
calamiteiten adekwate geneeskundige hulp wordt geboden ), schuilkelders,
privê-schuilkelders, doorvoer,onderzoek en opslag en produktie van kern-
wapens of onderdelen daarvan.

Ben bloemlezing van verboden waaruit men alleen maar kan, of men dit
nou wil of niet, konkluderen, dat er op een regelrechte kriminele,anar-
chistische maatschappij wordt aangestuurd, waartegen verzet niet meer
mogelijk is. Maar we zijn er nog niet om al een konklusie te trekken,
want het gaat door t!!
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BESTRIJDINC VAN RACISME EH FASCISME.
Op bladzijde 9 onder punt 1.9 lezen we.:

" Demokratische en anti-fascistische onderwijsprogramma's en
manifestaties worden gestimuleerd en ondersteund. ".

Het betekent anders vertaald, indoctrinatie en precies wat Lenin in
1923 heeft gezegd.:

" Eerst zullen wij Oost-Europa in handen zien te krijgen, dan
de massa's van Azië en tenslotte zullen wij'de Verenigde Sta-
ten Insluiten, die het laatste bastion van het kapitalisme
zullen vormen. .
Wij zullen er niet voor hoeven te vechten, want het zal ons
als een overrijpe vrucht in handen vallen. Wij moeden ons ver-
zekeren van de medewerking vah onderwijzers en Ierir«n in de
scholen en aan de universiteiten, van luchthartige' predikan-
ten, pacifisten en wereldhervormers, om zo een bepaalde geestes-
gesteldheid in de gedachtengang van de kapitalistische jeugd
op te roepen, die hen er voor altijd van ,zal weerhouden deel
te nemen aan, een bloedig conflict met de zaak van het communis-
me ". .

Overduidelijker kan het niet gezegd worden. Het staat er woordelijk.
De manier van hoe men een staat zodanig kan infiltreren en vergiftigen
dat weerstand niet meer mogelijk Is, en de bevolking zonder dat ze het
weten al in handen van de vijand is overgeleverd. Zonder slag of stoot,
zonder bloedvergieten zal als een overrijpe appel Nederland in handen
vallen van het wereldcommunlame. Als we geen halt toeroepen aan de
drie op gevaarlijk gebied opererende partijen. De jeugd indoctrineren
en vergiftigen, de slag en stootkracht ontnemen door het geestelijk
voedsel op een zodanige manier te interpreteren, dat alles wat het
wereldcomnunisme en socialisme ( Leninisme ) predikt als vanzelfspre -
kend wordt aangenomen. Plaats daar nog bij het verslaafd maken aan
hard en/of soft-drugs en het probleem is kompleet.

Een komplete natie kan zo worden overgeleverd op een presenteerblaadje,
de vijand hoeft niet meer te komen, de vijand is reeds lang onder ons,
alleen wij zijn of waren het ons niet bewust !

Het gaat voort op bladzijde 9.:
" De gemeente houdt schuttingen, muren e.d.

leuzen -en fascistische symbolen ".
schoon van racistische

Op zich een goede zaak, maar wat met de kladder!jen, schuttingwoorden,
wereldvredetekens, communistische symbolen etc 7 Worden deze ook ver -
wijderd of blijven die bestaan t Als ik in de verpauperde wijken van de
grote steden rondkijk, dan vind ik,meer smeerlapperij van socialistische
en communistische oorsprong dan van vermeende racistische of fascistische
strekking.

Op bladzijde 10.:

" De verhuur van openbare gebouwen aan racistische en fascisti-
sche organisaties wordt uitgesloten ".

Wie bepaalt wat racisten en fascisten zijn t Op welke meritua wordt dit
beoordeeld ? Wat zijn daarvoor de criteria ? Vat is racistisch en wat is
fascistisch. Het enige fascisme wat ik tot op dit moment heb kunnen ont-
dekken is het "links-fascisme" van een aantal socialistische en commu -
nistische partijen, welke alle grondslagen in hun programma aanwezig

van het eigen Nederlandse volk racis
•̂îx.li'̂K'̂ '̂ '̂Uiî Ŵ/'̂VA,.̂:-.'̂ ^̂ .̂'1;̂ .̂̂--.̂. •-.-••;,<• >.".'••... -
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tisch genoemd te kunnen worden. Voorts wordt hier de Grondwet ver-
kracht. Want de Grondwet garandeert elke Nederlandse of niet-Neder-
landse vereniging, zolang deze niet verboden ia, vrijheid van vere-
niging en vergadering. Indien dit ontzegt wordt is de vermeiende de-
mocratie van de drie linkse partijen een aanfluiting en wordt de de-
mocratie juist door deze partijen geweld aangedaan. Dat is fascistisch.
Een democratie kan nen niet naar willekeur toepassen. Ben democratie
is er of niet. Is er geen democratie dan heerst dictatuur en dat is
wat ik terug vind in het beginselprogramma van de "linkse fascisten".

LAMDELUKE AKTIEFUMTEN.

Bladzijde 10 onder punt 1.11.:

" Er wordt een aktlef vredesbeleid gevoerd. De Militaire vlieg-
basis in de regio ( ïpenburg en Valkenburg ) moeten opgehe -
ven worden ".

Nogmaals ter ondersteuning van het reeds eerder genoemde ontmantelen,
ontwapenen en als overrijpe ( zeg maar rotte ) appel van ons land.
De slag en stootkracht breken. De defensie terugbrengen tot nul. De
bevolking demoraliseren. Dat is de "vredestaak" van deze partijen.
Geen rechtschapen Nederlander kan geloven, dat deze partijen zich in-
zetten voor het belang van Nederland. Nee Nederland is al lang verkwan-
seld, alleen de machtsovername moet nog gerealiseerd worden, waarna
ze naar hartelust ons land kunnen ruineren.

" De ombouw van militaire industrien in civiele industrien
wordt bevorderd ".

Lariekoek en kletspraat. De Nederlandse industrien zijn allen nood Ui-
den d en hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Mili-
taire industrien sluiten betekent extra werkloosheid, betekent mindor
Nationaal inkomen, betekent minder export. Betekent ook weer minder powi-r
om terug te slaan. Het hoort bij het degenereren van de maatschappij bij
de aftakeling en het lamleggen van de verdediging.. Een ander meer bekend
woord is " SABOTTAGE".

Op bladzijde 19 onder punt 3.3' woonruimteverdeling/aktiepunten lezenwc.:

" Aangezien er lange wachttijden zijn en er veel panden - veelal
door spekulatie - leeg staan, vinden wij kraken een aanvaard -
baar middel om aan huisvesting te komen. Wij wijzen evenwel het
kraken van distributiewoningen van de hand, mits deze niet al te
lang leeg blijven staan. En..:
De gemeente dient mensen die door kraakakties langdurig leeg -
staande panden bewoonbaar en bewoond maken, positief te benade-
ren en te ondersteunen met juridische adviezen.
Geen kriminalisering van de kraakbeweging ".

Ook hier weer ondermijnende aktiviteiten. De kraakbeweging heeft zich
in het verleden bewezen als een bolwerk van anarchie en mondt veelal
uit in druggebruik en andere kriminaliteit. Elke vorm van kraken dient
strafbaar gesteld te worden en moet als zodanig worden opgenomen in het
strafrecht.Kraken is demoraliserend voor andere woningzoekenden, welke
te fatsoenlijk zijn om te kraken. Voorts is kraken onwettig omdat zonder
vergunning andermans eigendom in bezit genomen wordt. Kraken is vaak een
onderduikadres voor kriminelen en illegalen welke zonder recht of titel
in ons land verblijven.Krakers zijn niet juist geregistreerd of vaak he-
lemaal niet geregistreerd, waardoor vaak "duistere" personen

voor overheid en/of.



andere huurders, welke door omstandigheden in financiële problemen
zijn gekomen en de gas of elektra rekening niet kunnen betalen, is
het een groot onrecht, dat deze goedwillende mensen, welke door-din-
atandigheden in problemen zijn gekomen, afgesloten worden bij z»g.
wanbetaling, terwijl krakers zonder bataling voorzien worden van de>-
ze elementaire behoeften.

MELZJJHSVOORZIENIHGEH .

teder het hoofdstuk welzijnsvoorziening, lezen we onder het punt
5.1-3- Jongeren op bladzijde 28.:

" De gemeente moet garant staan voor het behoud van de bestaan-
de opvangcentra voor weggelopen Jongeren ".

Meer zo een afbraakmethode. Een gezin uit elkaar drijven, terwijl
het gezin Juist de hoeksteen is van onze samenleving. De radicale
linkse partijen denken daar anders over en vinden het beter Indien
men zoveel mogelijk de taktiek van verdeel en heers toepast. Drijf
gezinnen uit elkaar, weggelopen Jongeren in het JAC, de ouders mo-
gen niet eens meer weten waar hun kinderen zich bevinden, laat staan
kontakt met de kinderen hebben.
De kinderen worden in onbekende pleeggezinnen geplaatst. De k&nde*
ren, waar men zijn hele leven op heeft ingericht en de toekomst op
heeft gebouwd worden uit de ouderlijke woning weggestolen on onder
de invloed van de ouders weg te komen.
Daarna kan men deze kinderen kneden en vormen naar eigen goeddunken.
Een gevaarlijke manier die absoluut verwerpelijk is. Eindigend in
de goot of aan de drugs.
De jeugd heeft de toekomst, dus daar moet men ingrijpen om zoveel mo-
gelijk grip op deze toekomst te krijgen. Ben gedemoraliseerd gezin
meer in een gedemoraliseerde maatschappij. De "overrijpe appel" rijpt
verder om weldra overgedragen te worden l

DRUGBELEID.

Op bladzijde 28 en 29 onder punt 5.1.6. lezen we.:

0 Uitgangspunt bij het drugbeleid in den Haag moet zijn dat
alle betrokkenen invloed moeten kunnen uitoefenen op het
beleid.
De Haagse Junkiebond moet als gesprekspartner erkend worden
en krijgt wezenlijke invloed op het beleid en de uitvoering
van programma's.

ACTIEPUNTEN.

De niet-drugvrije programma's moeten meer mogelijkheden krij-
gen. De drugvrije programma's worden kritisch op hun effekti-
viteit beoordeeld.
Er dient een degelijk voorlichtinga- en preventieprogramma te
worden ontwikkeld.
Het gebruik en de verkoop van soft-drugs (bijv. huis-hasj -
dealers in jongerencentra ) dienen toegestaan te worden.
In het kader van de hulpverlening moet medische verstrekking
van methadon en/of heroïne op onderhoudsbasis aan zwaar ver-
slaafden mogelijk zijn.
De gemeente werkt niet mee aan hulpverleningsprogramma's waar-
in verslaafden gedwongen afkicken.
KZ-verklaringen mogen niet misbruikt worden voor gedwongen op-
name van junk». De GO en GD verleent geen medewerking aan ek *

;_:.-. sper iraenten waarbij vla kindeBbeaöhermingsfflaatcegélen
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Er komt een geïntegreerd hulpverleningabeleid, waarin
naast verschillende hul p ver len inga programma 's wordt voor-
zien in inkomen, werk en huisvesting.
Vrije keuze voor verslaafden van die hulpverleniogsprö-
gramma's die voor henzelf acceptabel zijn.*

Ook hier staat weer primair de ondermijning van de totale
Ben adekwate oplossing voor het drugprobleem wordt niet geboden, *r
«orden alleen maar beschermende middelen afgedwongen voor de Jüflkfî '
om toch vooral maar niet verplicht te hoeven afkicken.
Kinderen die verslaafd zijn, moeten zelf kunnen bepalen of ze wel:
niet willen afkicken. Drugs moeten worden vrijgegeven sselfs
van een zogenaamde huisdealer. Zodat binnen de kortst mogelijke ksr en
de meeste Jongerencentra in drug-centra veranderen. Het wegnemen van
de vrije wil, het volk verslaafd naken, waardoor het niet meer a tier t
kan reageren en afhankelijk wordt gemaakt van dealers.
Het pa&t in het totale patroon van afbraak van de Nederlands» samen -
leving. Partijen welke op deze wijze het drugprobleem veinzen te be-
strijden, doen Juist het tegenovergeatelde. Hen kan van een verslaafde
niet «eer verwachten, dat hij de beschikking heeft over zijn volledige
kracht en macht om zijn verslaafdheid doeltreffend te bestrijden.
De wil is goed maar het vlees is zwak. Dit gezegde doet hier zonder
meer opgang. Een verslaafde moet voor zichzelf en voor zijn onkgeving
in bescherming worden genomen. De enige manier om tot afkicken te ko-
men is het verplicht afkicken.
Over de handel en de strafbaarheid daarvan wordt met geen woord gespro-
ken. Allicht niet, mensen die voorstanders zijn van druggebruik en het
gebruik van drugs door Jongeren als vanzelfsprekend aan vaarden, kunnen
geen maatregelen ten aanzien van de handel in drugs aanvoeren.
Het gebruik van drugs maakt het land willoos en dat is precies wat deze
partijen willen. Zowel de PSP, de CPN als de PPR zijn er bij gebaat,
een willoos, karakterloos volkje in handen te krijgen, welke voor een
shot alles doen, zelfs hun ouders verraden !!!!!

Inplaats van strenge straffen aan te kondigen voor handelaren in drugs,
met verbeurdverklaring van alle bezittingen en eigendommen, pleit men
voor een huisdealer ! Onbegrijpelijk, dat de Nederlandse samenleving
niet in opstand komt tegen dergelijke praktijken en tegen zulke verfoei-
lijke partijen, welke duidelijk alleen maar de ondergang van Nederland
ten doel stellen.
Ook hier geldt weer, dat huisgezinnen uit elkaar gerukt worden, kinderen
bij ouders weglopen en aan het ouderlijk gezag onttrokken worden. Hier
wordt man en vrouw tegenover elkaar uitgespeeld. Een zeer slechte zaak.

ONDERWIJS.

Op bladzijde 30 van punt 5-3. lezen we.;

" Het onderwijs dat gericht is op konkurrentiezucht en 'pres-
tatiedrang moet worden vervangen door onderwijs dat gericht
is op solidariteit en samenwerking. Goed onderwijs dient in
elk geval uit te gaan van de volgende principes.:

gedifferentieerd leren: onderwijs dat zich richt op de moge-
lijkheden, de voorkeur en het tempo van de leerlingen.
geïntegreerd leren: het nastreven van integratie van denk,
doe- en gevoels vakken.

v̂ ^̂



gelijke ontwikkelingskansen voor Jongens en meisjes.Het
onderwijs moet een belangrijk aandeel hebben in het schep-
pen van voorwaarden voor opheffing van maatschappelijke on-
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
het bekritiseren van de vanzelfsprekendheid van heteroge-
drag en- normen.
vredesonderwijs. Opvoeding tot vrede dient een verplichte
aktiviteit te zijn. Hieronder verstaan wij ook anti-faacls-
tische opvoeding. ".

Ook hier komt weer vredesonderwijs naar voren. Alles ge-ent op de
zg vrede on het land zonder slag of stoot over te geven. Waar verder
voor gepleit wordt is een vanzelfsprekende zaak. Hen hoeft zich niet
sterk te maken over een vermeende maatschappelijke ongelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen. Die ia er niet dus hoeft het ook niet verdedigt
te worden. Mannen en vrouwen zijn althans in Nederland voor elkaar ge-
lijk. Indien men hier bedoelt mannen en vrouwen-ongelijkheid bij bui -
tenlandse gast-arbeiders, dan ben ik het daar mee eens.

Resumerende, kom ik tot de konklusie, dat het programma van de drie
progressieve partijen, de PSP, de CPN en de PPR een streven is naar
een dictatuur, een on-democratische samenleving, waarin geen plaats is
voor mensenrechten en waar alles alleen maar gericht is op ontwrichting,
afbraak, demoralisering, ontwapening, verslaafdheid, slapheid en onge-
motiveerdheld van de maatschappij en het volk. Dit kan alleen maar lei-
den tot verloedering en- verpaupering, tot groot nadeel van de totaio
sociale samenleving. Het wordt een a-sociale warboel gericht op onder-
gang van ons rechts en staatsbestel.

Met recht komt nu tot uitdrukking.: UW RECHTSORDE IS NIET DE ONZE. Maar
ik weet niet wat het beste is deze of die rechtsorde. In elk geval pre-
fereer ik niet de linkse rechtsorde want dat is een rechtsorde die al -
leen maar orde heet en geen recht in zich herbergt. Wat dan nog «ai;, moc-t .'

Geen prettig idee om als komplete samenleving op een presenteerblaadje
aan de vijand te worden overgedragen.

Wat blijft nu van de vermeende " anti-fascisten ". Ze zijn door hun
eigen programma ontmaskerd en staan nu te kijk als een groep die er
alleen maar de ondergang van ops land op voorstaan. Een dictatoriale;,-ge-
meenschap, die bedreiging, geweld en intimidatie niet schuwt. De typische
kenmerken van fascisme. Ook de wereldmacht en de grote heerser is in het
wereldcommunisme aanwezig. Dus als u fascisten zoekt, ze waren reeds Jaren,
ze waren steeds onder ons, alleen we wisten het niet. Nu kunnen we ze
herkennen en bevechten. Nu moeten we zorgen dat dergelijke groeperingen
geen kans krijgen om hun vernietigende werk te doen. We moeten ze bestrij-
den met democratische middelen. Staatagevaarlijke groeperingen moeten
geen plaats vinden in een land als Nederland.

Om het vooral niet te vergeten en om het goed tot ons te laten doordringen
gaan we alle punten nog even in telegramstijl doornemen.:

Het leger moet verdwijnen. Het land moet ontwapend worden. Dienstplich-
tigen worden opgeroepen om dienst te weigeren. Het wettig gezag moet ver-
dwijnen, weg met marechaussee en ME en arrestatieteams. Weg met BB, een
organisatie welke ongewapende hulp biedt bij calamiteiten,, de noodwet
geneeskundigen moet worden opgeheven, in deze wet is geregeld wat er
bij calamiteiten moet gebeuren op medisch en geneeskundig gebied. Een
soort medisch rampenplan,ongewapende surveillance moet worden ingevoerd
voor de politie. Dus alles wat enigerlei bescherming biedt aan de bevol-
k$ngm<aet worden verboden, terwijl --*& «ei gepleit wordt voor demons tre-
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partieuliere bewakingsdiensten en veiligheidsdienst en moeten worden
teruggedrongen, moderne bewakings en beveiligingsapparatuur en sys-
temen, camera's, gesloten tv-circuits, meldkamers, computercentra
etc. dienen te verdwijnen. Gevolg, geen preventieve middelen meer bij
winkeldiefstal ( proletarisch winkelen ), geen bewaking neer voor ge-
bouwen, kantoren, banken, warenhuizen, geen meldkamers meer, geen
alarmcentrales, inbraakpreventie staat op de tocht, voor de burger
geen zekerheden meer,ongure en ongewenste elementen krijgen vrij spel.
Schuilkelders, privè-schulkelders en alles wat te maken heeft met be-
veiliging van en gericht op overleven van één eventuele nucleaire oor-
log wordt verboden. Dit is vernietiging van een complete samenleving,
dus massamooord. Een ganse natie wordt weerloos en willoos aan de vij-
and overgeleverd.
Indoctrinatie van de schooljeugd met het zogenaamde vredespïan. Gezin-
nen worden ontwricht, kinderen worden bij de ouders weggehaald door in-
stellingen als het JAC te ondersteunen. Het ouderlijk gezag wordt on-
dermijnd. Het gezinsgeluk gaat aan de zogenaamde progressieve partijen
voorbij. Zij hebben daarover een heel ander idee.
De democratie wordt geweld aangedaan, de Grondwet wordt verkracht door
ondemocratische ideeën en voorstellen.
Geweld, intimidatie, bedreiging, knokploegen, provocatie en aantasting
van de openbare orde en zeden zijn bij deze partijen schering en inslag.
Opgang maakt, de middelen heiligen het doel.
Het drugbeleid is een aanfluiting en is eerder een aanzet tot het on-
bruik van drugs dan een bestrijding van de handel in drugs. Er worril
gepleit voor huisdealers in jeugdcentra, verslaafden moeten vrij ai.i n
om wel of niet af te kicken en moeten zelf de manier mogen bepalen li.»•
ze willen afkicken. Jeugdigen mogen niet gedwongen worden tot afkickon.
Deze partijen doen het net voorkomen of drugverslaving een heel nor -
maal iets is en of er in feite niets aan de hand is. Nergens kan men
wat over bestrijding van de drugverslaafden vinden en nergens vinden
wij een pleidooi voor strenge straffen tegen handelaren in de dood. In-
tegendeel.
Het geschreeuw van de zogenaamde "anti-fascistische komitees" is een
farce gebleken. De werkelijke fascisten betichten andere partijen van
fascisme, terwijl hun hele bestel, hun hele opzet, hun hele manier van
werken en optreden doorspekt ia van, en daar komt het weer, intimidatie-,
bedreiging, geweld, provocatie en streven naar één wereldorganisatie
het wereldcommunisme of het socialisme. Daar zit het gevaar.
Een programma vol gevaren, de ondergang van Nederland, het ondermijnen
van de samenleving, het geven van richtlijnen hoe men op een gemakke -
lijke manier aan een sociale uitkering kan komen ( PSP-partijliteratuur
waarin een tiental punten werd opgesomd voorjaar 1982 ).

Al met al, staatsgevaarlijke aktiviteiten, welke onze samenleving be-
dreigen. Aktiviteiten op het ondermijnen van volk en staat. Het zonder
slag of stoot overleveren aan de vijand. Indoctrinale methodes langs
een geplande lange route, maar elk jaar een stukje grimmiger en elk
jaar een stukje meer meenemend. Opgepast voor de rode fascisten, welke
onder het mom van anti-fascisten hun vernietigend werk doen.

Oordeel zelf en handel er naar. Geef de vijand geen kans om ons land
zonder slag of stoot in handen te krijgen. Heest gewaarschuwd, en wees
op uw hoede. Wij verkeren in alarm-toestand. De vijand woont onder ons.
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ONTVANGSTEN:

Contributies
Verkoop
Abonnenen ten
Donaties
Schenkingen
fientes
Subsidies
Leningen

ƒ

In kas en op

1

1982

30.643,50
14.473,45
1.425,50
32.399,-
17.99©,-

52,30
3.737,98
31.000,-

131.721,65

rekeningen
op 1 januari 1983

-2".

UITGAVE*:
Drukwerk
Verkiez inga fonds
Porto
Telefoon
Kantoorbehoeftes
Zaalfluren
Docottentatie-
kosten

Juridische
kosten

V«rvo«r
Aflossingen
Catering &

bhloenen
Registraties 4
kaodidaats-
kosten

Advertenties,
radio ft TV

a"T

ƒ

/

ƒ

33.746,70
10.000,-
9.445,95
1.257,25
9.831,55
2.527,55

269,50

8.256,50
3.533,70
15.000,-

4.690.45

3.306,-

18.816,50

120.681,65

11.040,-

131.721,65



Het jaar 1982 werd in boekhoudkundig opzicht ge-
kenmerkt door overheveling van de centrale financiële
administratie van Amsterdam naar Den Htmg, waar de
nieuwe zetel van de partij gevestigd is. Hiertoe werden
aldaar drie nieuwe girorekeningen geopend, tn het kader
van de centralisering gingen de kringbesturen voort met
het voeren van een eigen boekhouding. Bij de beschou-
wing van het eindbedrag voor alle uitgaven mo«t wel be-
dacht worden dat de onnoemelijk vele onkosten die onze
leden en sympathisanten privl hebben gemaakt, zoals de
benzine-, trein- en buskosten t.b.v. verapreidakties,
vergaderingen, enz. en zelfs het op eigen initiatief
stencillen en kopiëren van onze folders, niet in deze
jaarrekening zijn opgenomen. Dit kont omdat zij dit
financiële offer zo vanzelfsprekend vonden dat zij het
noch aan ons, noch aan de fiscus hebben opgegeven. Aan
deze talloze offervaardige aktivisten is het te danken
dat onze partij wellicht de relatief 'goedkoopste' ver-
kiezingskampagne uit de Nederlandse geschiedenis met
succes gevoerd heeft.

Ontvangeten

Vergelijken wij 1981 (zie Middenweg 82:1/2, blz.
30) met 1982 dan valt het volgende op. Door de explo-
sieve toename van het aantal leden worden de ontvangsten
uit de contributies praktisch* verviervoudigd. Ook de
donaties stegen met bijna 50 X. Dit betekent dat de
opvallende discrepantie tussen leden en donateurs die er
de afgelopen jaren is geweest begint te verminderen,
Steeds meer donateurs laten zich als gewoon lid in-
schrijven en geven hiermee vaak te kennen dat zij niet
alleen geldelijk maar zich ook met woord en daad willen
inzetten voor de partij.

Zoals te verwachten viel van een jaar met deelna-
me aan liefst twee verkiezingen is ook de losse verkoop
(informatiepaketten, folders, zelfklevers, posters,
extra Middenweg-exemplaren en partijprogramma's, enz.)
reusachtig toegenomen in vergelijking met 1981, fn wel
verzevenvoudigd! De schenkingen daarentegen zijn prak-



gehalveerd. Dit heeft verscheidene oorzaken,
ten eerste stelden vele schenkers zich niet meer 20
vrijblijvend op als voorgaande jaren,naat lieten zich
vaak meteen als lid of donateur inschrijven, ten
tweede hebben - gelijk hiervoor vermeld - vele leden
hun vervoerskosten en andere onkosten die zij voor de
partij hebben gemaakt (dit beloopt voor de alleraktief-
sten alleen al aan benzine in de vele duizenden gul-
dens!) niet aan de penningmeester opgegeven. Ook voor
het landelijk sekretariaat en de hulpsefcretariateo
wordt geen huur betaald. Deze vorm van immateriële
schenking is dus ook niet in de jaarrekening tot uit-
drukking gebracht. Uiteraard kaa déze situatie niet
voortduren, daar anders het inkomenspeil en het privé-
leven van enkele topmensen hierdoor ondragelijk veel
onder druk komen te staan. Ten derde hebben een niet
te verwaarlozen aantal (bestuurs)leden de onkosten voor
de vernielingen aan hun privêbezit (gevelbekladding,
ingooien van ruiten, autoschade, e.d.) niet als schen-
king aan de partij opgevoerd zoals vorig jaar weieens
gebeurde. Hierdoor is wil de post catering en bloemen
meer dan verachtvoudigd. Want een bloemetje en een
kleine attentie is wel het winst wat de partij kan ge-
ven aan hen die zoveel materiële en geestelijke schade
hebben opgelopen in de strijd om het behoud van Neder-
land.

De opbrengst uit abonnementen is iets vermin-
derd. Dit komt omdat vele abonnee's zich als lid heb-
ben laten inschrijven. De post subsidies betreft de
wettelijk voorgeschreven gelden die de overheid bij-
draagt aan radio- en TV-uitzendingen t.b.v. de ver-
kiezingen.

Uitgaven

Aan de uitgavezijde is 'drukwerk' de grootste
post. In vergelijking met 1981 ia deze bijna verdub-
beld. Zoals vermeld is hieronder nog niet eens hel
druk-, stencil- en kopieerwerk ondergebracht, dat velen
spontaan uit eigen zak hebben laten vervaardigen. Aan
onze ondemokratiache tegenstanders is het te danken dat
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in vergelijking wet 1981 de poet zaalhuren dramari $éfi
ia verminderd. Ook de telefoonkosten cijn meer dan
gehalveerd. Uit komt mede dankzij de ingestelde alarm-
lijn, waardoor vele partijberichten via privélijnen
«nel en doeltreffend zijn doorgegeven. Ook de post
vervoer is tot minder dan de helft van 1981 terugge-
bracht, doordat vele leden de kosten die zij hiervoor
genaakt hebben niet in rekening brachten of als schen-
king bij de penningmeester opgaven. Ook de juridische
kasten zijn iets afgenomen. De portokosten zijn ver-
dubbeld, maar ook hier hebben aktieve leden ervoor ge-
zorgd dat het niet vele malen hoger ia geworden omdat
diverse kringen de postzegels van de omzendbrieven,
enz., uit eigen zak hebben betaald en de Middenweg en
informatiepaketten soms zelf hebben bezorgd. Kortom,
dankzij onze leden en sympathisanten die ter d*ge be-
aftften dat er onnoemelijk veel kosten gemaakt moesten
worden on op doeltreffende wijze aan twéé verkiezingen
(Gemeenteraad en Tweede Kamer) deel te kunnen flemen,
waardoor zij vele posten hebben weten te drukken door
veel uit eig«n zak te betalen, heeft de financiële ad-
ministratie van de Centrumpartij met betrekkelijk lang
eindbedrag én een batig saldo de normale werkzaamheden
alsmede de verkiezingsaktiviteiten kunnen bekostigen.
Dankzij de inzet en offervaardigheid van Óêztt mensen
kon er uit de hoek van uitgesproken politieke tegenstan-
ders (de Groene Amaterdanmer) vastgesteld worden: "De
(campagne van de Centrumpartij was hard, professioneel
en zeer geraffineerd. Het kader lijkt niet groot te
zijn, maar wel zeer efficiënt te werken".

Aldus voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering
in mei 1983.

w.g.

H.W. de Wijer
Tweede landel i j kc
penningmeester
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JAARVERSLAG 1982

ALGEMENE BESCHOUWING

Het jaar 1982 heeft voor onze pattij oa ruim twee
jaar van vrijwel onophoudelijka politiek* campftgne van
ons kader onze eerste man Drs Hans Janmaat in de volks-
vertegenwoordiging gebracht. Volgens de officiële
instanties gaven 68.368 kiezers ons hun etiün bij de
tweede Kamerverkiezingen in september 1982 door te
stemmen op onze Centrumpartij, de enige partij in Ne-
derland die Nederlandse vrijheden en belangen voorop-
stelt dwars tegen alle verguizing in. Nooit in de na-
oorlogse parlementaire geschiedenis is een denokratisch
partij EO genadeloos, ro mat voorbijgaan van alle
rechtsbeginselen en journalistiek fatsoensnormen, aange-
pakt als de Centrumpartij in haar korte bestaan. Men
hoefde in de verkiezingsperiodes en daarvoor de kranten
maar op te slaan om kennis te nemen van de onzedelijke
reakties op de Centrumpartij. Nauwelijks enig middel
is geschuwd door zich noemende *anti-fascisten', de
parti j veebonden pers en de gevestigde politieke partij-
en om ons zo zwart mogelijk af te schilderen.

V66r dé Kamerverkiezingen deden wij op 2 juni mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen in de vier grote ste-
den: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Toen
al bleek dat onze aanhang groeide, maar zonder dat het
ons nog een zetel opleverde. De uitslag gaf aan dat we
alles op alles moesten zetten. Het was nu of nooit.
Daarom werd voor de zomervakantie besloten al ons kun-
nen in de strijd te gooien. Dag en nacht zijn we in
touw geweest tot op 8 september toe. Want op die dag
werden nog vele stemlokalen bezocht, om eventuele fraude
met het tellen van de steunen te kunnen vaststellen.
Dat er geknoeid is, lijdt geen twijfel. Maar dat men
ons die Kamerzetel niet meer kon afnemen, was duidelijk.

Na de roerige inzwering van Hans Janmaat als Ka-
merlid is het de Centrumpartij voor de wind gegaan, on-
danks alle pogingen ons daarna dood te zwijgen. Dit knn
ook moeilijk meer. Dankzij zijn uitgesproken standpun-
ten in de Tweede Kamer met een geheel eigen inbreng kon
men niet om onze volksvertegenwoordiger heen. Ook
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frakUeraedewerker Drs Alfred Vierling verdient lof voor
zijn bijdrage aan het parlementaire werk.

Door de wettelijk vastgelegde radio- en TV~fc«snd-
tijd was de Centrumpartij niet meer afhankelijk van
juriaiech-politieke en syndicale willekeur. D« partij
verwierf in het laatste kwartaal van 1982 een vaBtC
aanhang. Het ledental groeide snel verder uit. Het
Nederlandse volk begon door het sterk vertekende beeld
heen te zien dat een deel van de pers het publiek steeds
voorhield. De mensen begrijpen nu, dat de Centrumpartij
pal staat voor da Nederlandse belangen en eerlijk daar-
voor blijft uitkomen. Opiniecijfers wijteen uit dat de
gtoei door blijft eetten.

BESTUUR

Op 19 maart 1982 werd een ni«uw Dagelijks Be&tuur
van de Centrumpartij gekozen. De samenstelling was als
volgd: Drs Hans Janmaat - voorzitter; Drs Mart Gieaen -
«ekretaris; Drs Nico Konst - vice voorzitter; Ed van
Buuren - eerste penningmeester; Henk de Wijer - tweede
penningmeester; en Cor Zwalve - jeugdcoördinator.
Uw Sytske E venhuis - de tweede ««kretaris - trad korte
tijd na haar herverkiezing af als DB-lid wegens persoon-
lijke omstandigheden.

Het DB kwam in 1982 vijftien «aal in vergadering
bijeen. Het Hoofdbestuur, het adviescollege van het 1)H,
bestond na goedkeuring van de. wijziging van het Huishou-
delijk Reglement op de Partijraad van 19 maart uit SO
leden, waaronder de DB- l eden, de voorzitters en sekre-
tarissen van de achttien kringbesturen en een aantal ad
hoc adviseurs.

VERGADERINGEN VAN PARTIJRAAD EN HOOFDBESTUUR

De Partijraad, de algemene ledenvergadering van
erkende partijleden, is in 1982 driemaal bijeen geweest.
Het Hoofdbestuur, het adviescollege van het Dagelijks
Bestuur, kwam eveneens driemaal bijeen.

De vergaderdata met de belangrijkste besproken
onderwerpen, waren de volgende:
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jdnuari - Nieuwjaarsreceptie te Amsterdam
(politieke rede van partijvoorzitter Jan-
naat)

- HB-vergadering te Den Haag
(bespreking jongeren-organisatie, vast-
stelling agenda Partijraad)

- Ie Partijraad te utrecht
(goedkeuring jaarverslag en jaarrekeniIIR
l98l, goedkeuring voorgestelde wijziging
van Statuten en Huishoudelijk fieglertent,
verkiezing van nieuw Dagelijks Bestuur,
vaststelling definitief pattij*y*bool)

- Bijeenkomst ter instrufctie van gemeente-
raads-kandidaten te Den Haag

- HB-vergadering te Den Haag
(bespreking financiële situatie i.v.ra.
Tweede Kanerverkiezingen, bespreking van
organisatorische voorbereidingen i.v.m.
TK-verkiezingen)

- Ze Partijraad te Amsterdast
(vaststelling van de kandidatenlijst t.b.v.
TK-verkiezingen, vaststelling propagauda-
koers)

- Bijeenkomst ter viering van de verkiezings-
resultaten te Schiedam

- HB-vergadering in het Gooi
(nabeschouwing van de TK-verkiezingen,
vaststelling nieuwe kontributietarieven,
bespreking procedures partij-uitbouw)

- 3e Partijraad te Amsterdam onder voorzit-
terschap van Drs A. VierLing
(overzicht financiële situatie, uiteen-
zetting van doel en werkzaamheden van het
wetenschappelijk bureau Stichting Prof.
G. van der Leeuw, bespreking van de Ne-
derlandse politieke situatie mede i.v.n.
groene partij oriëntatie, bespreking
partij-uitbouw).

joni

25 juni

«ept.

«ept.

17 dec
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Het partij-orgaan Middenweg kwam uit met de vol-
le dubbelnummers :

(februari); 82:3/4 (mei); 82:5/6 (augustus);
ï. '7/8 (oktober); 82: 9/1 O (december).

Jte eindredaktie was begin 1982 in handen van Hw S.
Evenhois. Vanaf «pril va* Drs N. Konst eindredacteur.
Door het Bestuur is in overleg nee de Prof. Van dier
Leeuw Sticbcing besloten om de Middenweg met ingang van
net nieuwe verenigingsjaar 1983 uit te laten geven door
dit wetenschappelijk bureau met als eindredaktéur
Ör W. J. Bruyn,

Voorts werden uitgegeven persmap 5 en persmap 6,
en verschenen er herziene versies van de vorige pers-
mappen l t /m 4.

Diverse pamfletten (landelijke en pUatselijk«)
en diverse stickers zijn in 1982 uitgegeven. Ook het
Comité voor Onafhankelijke Politieke Voorlichting gaf
pamfletten uit.

Uitzendingen voor radio en televisie i
TV : Ned. I 19.50 uur: 19 augustus, 28 augustus,

l september (21.29-21.30 uur als compenaatie
wegens geknoei door NOS-personeel) , 1 7- november.
Hilversum II 18.20 uur: m augustus, ff Jtogtfe-
H» (Hilversum III), 2 oktober, 1$ oktober,
30 oktober, 13 november, 27 november, I I decem-
ber, 25 december. Tftf^- '' '•<£• !•*•'•• ,i . • • p'

JAAROVERZICHT

In een stampvolle zaal in Krasnapolsky te Amster-
dam hield voorzitter Hans Janmaat op 22 januari zijn
nieuwjaarsrede. Het leek een goed begin van 1982 te
zullen worden. Deelname aan de gemeenteraadsverkie-
zingen op 2 juni lag in het verschiet. Dit kon vrij
ruatig gepland worden.

Op 25 januari liepen Centrumpartij leden voorop
in de grote stoet van vijfduizend mensen in Groningen.
georganiseerd door de Werkgroep voor Gezag en Vrijheid.
De demonstratie was gericht tegen de gewelddadige ak-
ties tegen munitietransporten en andere ordeverstor in-

Radio
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gen zoals die van Onkruit en de harde kraafcbeweging.

In februari vonden ter voorbereiding van de CR-
verkiezingen vier kringvergaderingen plaat», vaarbij de
kandidatenlijsten vastgesteld werden (5 februari; Am-
sterdam; 9 februari: Den Haag; 12 februari; Rotterdam;
en 18 februari: Utrecht). Lijsttrekkers weird Nico
Konst voor Amsterdam, Hans Janmaat voor Den Haag, Pe-
ter Habraeken voor Rotterdam en Henk dé Wijer voor
Utrecht.

Op 26 februari was er een streekbijeenkom»t RW-
Hederland te Haarlem.

Op een bestuur«verzoek aan het bestuur van DS'70
in december 1981 om te komen tot overleg over lijst-
verbinding is door het DS'70 bestuur nauwelijks gere-
ageerd. Ook na de GR-verkiezingen ging DS'70 niet in
op een telefonisch aanbad voor besprekingen over samen-
werking, dit ondanks andere geluiden vanuit hun
achterban.

Bij de indiening van de kandidatenlijsten van
onze partij volgde het gebruikelijke gechicaneer van
eattreem-links. Het regende bezwaren» Da centrale
stembureaus accepteerden de lijsten en d« Raad van
State bevestigde dit.

In het kader van de GR-verkiezingen vonden nop
drukbezochte kringvergaderingen plaats op 14 mei ie
Amsterdam en 27 mei te Rotterdam.

Op 24 mei diende een proces voor de Amsterdamse
Rechtbank tegen de Centrumpartij aangespannen door
enige buitenlanddrs en drie organisaties, die de be-
langen van de buitenlanders behartigen waaronder het
Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB). De uit-
spraak van het vonnis was op 25 mei.

Inzet van het proces was een pamflet van de Cen-
trumpartij, waarin enige mededelingen werden gedaan,
die aangevochten werden. De opsteller van de folder
had inderdaad een onjuist getal in het pamflet vermeld.
Dit getal (kriminaliteitspercentage begaan door mensen
van buitenlandse herkomst) was door hem overgenomen uit
het blad Beuuet van de Ecologische Beweging. Deze
vereniging werd zelf niet aangeklaagd wegens het door
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hen gepubliceerd getal <52 Z). De Centrumpartij
uit voorraad veroordeeld. Twee andere mededelingen,
die ook niet meer gepuliceerd mochten worden, zijn oné,
inziens niet onjuist en afhankelijk van het ultg^rigs-
punt dat men betrekt. De Centrumpartij is in hesBar
beroep gegaan tegen dit vonnis; de uitspraak hierin
wordt voortdurend uitgesteld.

Oe uitspraak van 25 mei gaf ons noreel, juist
week voor de verkiezingen op 2 juni, een geduchte
Dit was waarschijnlijk de bedoeling van onze
ders (ze hadden immers veel eerder kunnen procederen)'.
Tienduizenden pamfletten konden ni*t meer vetepte^tf
«orden* Oe propaganda lag nagenoeg stil en er moest
passief afgewacht worden. De verkiezingsuitslagen
niet geweldig: Amsterdam - 4.432 stemmen (l,5 Z)j Oen,
Haag - 2.430 steunen (1,3 Z); Rotterdam - 3.953 stetóett
(1,7 Z); en Utrecht - 1.101 «temmen (1,1 Z). In Rot*éé-
dam kregen wij toch nog bijna een zetel in de gemeente-
raad. Het doel van deelname was echter bereikt: bekend-
heid te ververven onder een breed publiek en ben
te laten nemen van ons eerlijk en goed doordacht

Door het opstappen van de PvdA uit het kabinet
Van Agt-Den Uyl, waren vervroegde Tweede Kamerverkiezin-
gen nodig geworden, die in september zouden plaatsviniJèn.
Zo kort na de GR-verkiezingen kwam ons dit niet bijzotrtjer
gelegen. Op 12 juni deed het DB aan het HB het vootst&l
mee te doen aan de parlementsverkiezingen. Het partij-
kader besefte dat dit het uiterste van iedereen zou ver-
gen, maar dat het noodzakelijk was. De Partijraad van
25 juni stelde de eerace vijf kandidaten vast in de
volgorde: t. Hans Janmaat; 2. Nico Konst; 3. Willem
Bruyn; 4. Hart Gie«en; en 5. Henk de Wijer.

In juni hadden nog de volgende vergaderingen
plaats: I I juni - streekbijeenkomst NO-Rederland te
Assen met bestuursverkiezing kring Drente; 17 juni -
kringvergadering Rotterdam met verkiezing van nieuw
kringfaestuur; en 18 juni - kringvergadering Amsterdam.
Van 13 tot 15 augustus was er een jongerenweekeinde te
Friesland.

De kring Utrecht had intussen eigen initiatieven

f. '*'
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ontwikkeld om te komen tot aanzienlijke ko*tenb**f>aring
op het propagandamateriaal. Met grote aantallen vlug-
schriften konden zoveel mogelijk steden befolderd wor-
den. Talloze aktieve leden en sympathisanten waren
hiervoor dag en nacht in touw. Kosten noch Moeite
werden gespaard.

Rond de indiening van de kandidatenlijsten op
27 juli had weer de gebruikelijke anti-dettokxatische
terreur plaata; intimidatie van ondertekenaars van
onze kieslijsten on door handtekeningen te laten in-
trekken onze kieslijsten ongeldig te laten verklaren,
aanvechten van de naamsregiatratïe en van de geldigheid
van onze lijsten door zogenaamde 'anti-fasciatischc'
komité's en uiteindelijk beroepen bij de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State, die de beroepen te-
gen de Centrumpartij allemaal terecht op juridische
gronden van tafel veegde. De communistische pleitbe-
zorger Mr Frans Vries uit Amsterdam werd hiermee ein-
delijk duidelijk genaakt dat ondemokratische handel-
wijzen van zich noemende 'anti-fascisten' in onze
rechtstaat gelukkig nog worden afgewezen door d«
rechterlijke macht. De terreur ging echter onverdrotcn
door. Knokploegen werden opgetrommeld om folderver-
spreiders te intimideren en eventueel af te tuigen,
wat ook al gebeurd was rond de gemeenteraadsverkie-
zingen. De eerste TV-uitzending op 19 augustus werd
door enige NOS-medewerkers opzettelijk slecht ten uit-
voer gebracht. Mede namens bepaalde politieke partijen
werden advertenties geplaatst in lokale kranten van
Leiden en Groningen om op te roepen toch maar vooral
niet op de Centrumpartij te stemmen.

Op 6 september werd een openbaar aangekondigde
verkiezingsvergadering in Leiden ernstig verstoord.
De Leidae politie kreeg de zaak later toch in bedwang,
waardoor de knokgrage 'anti-fascistiache* tegenstanders
hun doel niet bereikten. De vergadering zelf kun
voortgang vinden.

De verkiezingsuitslagen op 8 september brachten
de welverdiende overwinning. Met 68.368 stemmen werd
Dra Hans Janmaat in de Tweede Kamer gekozen. Bij de
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installatie op 16 september was er een grote betoging
op en rond het Binnenhof.

Na deze verkiezingen kreeg de partij de gelegen-
heid zich te konsoiideren, zowel intern als extern.
Intern werd het partijbureau (landelijk aekrotariani)
te Den Haag versterkt. Mede dankzij geestdriftige vrij-
willigers kon de stijgende vraag naar informatie- en
propagandamateriaal bijgehouden worden, hoewel vertra-
ging in de verzending niet altijd voorkomen kon worden.
Later konden enige loyale partijmedeverkers aangesteld
worden ter ondersteuning van het frakttewerk.

De partij-administratie heeft forse diepte-inves-
teringen moeten doen in apparatuur, materiaal en meubi-
lair. Door de explosieve groei van de partij kon de
leden- en abonnementenadministratie nauwelijks worden
bij-gewerkt.

Eind 1982 is een sekretarieel overleg met de kring-
sekretarissen ingesteld. De huisbezoeken aan nieuwe
leden werden stelselmatiger ter hand genomen.
Oe ballotage-connissie, wier taak het is aan haar voor-
gelegde 'moeilijke' gevallen te beoordelen, is ver-
scheidene keren bijeen geweest.

In november en december hadden diverse vergaderin-
gen plaats: 19 november - kringvergadering Den Haag;
29 november - kringvergadering Amsterdam met verkleding
vaa een nieuw kringbestuur; l december: kringbijeenkomst
Brabant; 7 december - kringbijeenkomst Leiden; 8 decem-
ber - kringvergadering Utrecht; IS december - kringver-
gadering Rotterdam; 16 december - kringvergadering
Dordrecht. Dit is geen volledige opsomming van alle
kringvergaderingen.

Extern vond mede dankzij de radio- en TV-uitzen-
dingen de ledenwerving gestaag voortgang. Kontakt met
de pers werd ondanks een mogelijke negatieve instelling
van veel journalisten tegenover de Centrumpartij nid
gemeden. Diverse gepubliceerde interviews konden daar-
van getuigen.

Twee stichtingen werden middels notariële akten
vastgelegd en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd,
te weten de Stichting ter Ondersteuning van de Kamer-
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fraktie van de Centrumpartij en de Stichting Weten-
schappelijk Bureau Centrumpartij Prof. 6. va» der
Leeuw. Het oprichten van een landelijke jö#ge*enoïga-
nisatie werd uitgesteld. Wel zijn enige lokil* j«rt«c-
renafdelingen opgericht, met de aanduiding Jonge
Centrum Bemokraten. Deze jongerenafdelittget* £$)A ver-
antwoording verschuldigd aan het betreffende kriflgbe-
stuur.

Op 17 december vond in Krosnapoldky ttt Amsterdam
de geruchtmakende verstoorde derde Partijraad plaats,
waarbij leden van de Ecologische Beweging aan leden van
de Centrumpartij na een gedwongen uitwijking vanuit
Utrecht de gelegenheid boden alsnog te vergaderen.
Wegens deze geste werd door het bestuur van de Beologi-
sche Beweging tot schorsing van bun voorzitter Dra
Alfred Vierling en landelijk coördinator B*r.t Eironk
overgegaan; dit ondanks het feit dat de Eco-lögïsche
Beweging voorheen vaak kontakt zocht met politieke
partijen.

Vanuit het DB ia eind oktober tevergeefs toena-
dering gezocht on betrokken te worden bij tiet Groene
Platform. Eind 1982 is het Nederlandse publiek door
middel van verschillende aktiviteiten (waaronder tier-
uitgave van de groene folder uit 1981) duidelijk ge-
maakt dat de Centrumpartij wel degelijk een groen-
ekologiache optie heeft.

De kersttoespraak over de radio op 25 december
van voorzitter Hans Janmaat vormde een waardig sluit-
stuk van ons verenigingsjaar 1982.

Aldus naar waarheid opgemaakt door M.Th. Giesen, eerste
aekretaris der Centrumpartij 1982.

-••*



1) Zo nodig ander* rubricering ungavnt.

1686860
datum t 2 AU6. 1903

CO

b. d. —
Dlstr.: BFB - BOP

AfscKr.: BQ: 200.125

Betreft: Centrum Partij te Maastricht

Vernomen werd dat op 1̂ -6-83 te Maastricht een zg."oprich-
tingsvergadering" vaan de Centrum Partij heeft plaatsge-
vonden. Hierdoor zou de CP nu in alle 18 kieskringen in
Nederland vertegenwoordigd zijn.
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1) Zo nodig endere rutarleering eengeven.

1685389
datum 2 8 M* 883

CO

b. — d. ^—-
Distr.: Bülage(n):

Afschr.: BO.

Betreft:

Hoofdbestuursvergadering vaji de Centrumpartij, gehouden op
maandag 20 juni 1983, in het Binnenhof te 's Gravenhage.

Aanwezig waren o. a* :

M.T. GIESEN,

J.O.H. JANMAAT,

N.T. KÖNST,

D. SEGERS



1} Zo nodig and.™ rubrlc*rlng ung*v*n.

VEHVOLGBLAD Nr.

A. VIEBLIKCr

W.T.E. VHEESWIJZ,

De vergadering werd voorgezeten door het Dagelijks Bestuur,
te weten :
J*C.H. JANMAAT.

N;T. ZDNST,

M.T. GISSEN,

Voor deze Ho o f dbe stuurs vergade ring had er reeds een Dagelijks-
bestuursvergadering plaatsgevonden*

Tijdens de Hoofdbestuursvergadering kwamen in willekeurige
jvolgorde o.a. de volgende onderwerpen aan de orde :
- Voor de te houden verkiezingen in september 1983» teneinde
te komen tot de vorming van een " nieuw " DagelijksBestuur,
heboen zich naast het huidig zittend D.B. eveneens kandidaat
gesteld :

Dennie SEGERS



1) Zo nodig andere rubricering aangewwi.

VERVOLGBLAD Nr,
2.

Het D.B. mag maximaal 9 leden tellen ( dus ).

was tot op heden voorzitter
yan de P.P.K., maar zijn taak is overgenomen door

l , omdat eerstgenoemde officieel ontkend
l heeft enige binding met de C. P. te heb oen.

- W.T.E. VREESWIJK, 10-4-1950 en
hebben te kennen gegeven aich kandidaat

te willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in
Almere. Tijdens deze vergadering werd er gestemd wie nummer
1 zou staan.
Deze stemming viel uit ten gunste van eerstgenoemde.

Besloten werd om tijdens de vakantieperiode, met een grote
groep mensen, opnieuw te gaan " folderen " in Almere.

Tot op heden is er niets meer bekend geworden m.b.t. de aan-
houding van een aantal mensen van de C.P. in Almere, toen
deze daar enige tijd geleden aan het " folderen " waren.

- Tijdens de pauze liet Mevr. de vlag
van de C.P. zien.

- Er werd nog geen beslissing genomen over het al dan niet
meedoen aan de verkiezingen in Friesland.
Wordt er toe besloten wel mee te doen, dan waarschijnlijk
alleen maar in Kampen, omdat er te weinig geschikte kan-
didaten zijn, die zich ter beschikking hebben gesteld voor
een dergelijke functie.

deelde mede dat het ledenbestand van
de C.P. in de provincie Friesland nog steeds erg laag is.

Besloten werd dat er tijdens de z.g.n. " Kadertraining " in
Friesland erg veel gefolderd gaat/moet worden.

- G-estemd werd over het al dan niet meedoen aan de verkie-
zingen voor •• staddeelraden " in de Bijlmermeer te Amster-

dam.
Uiteindelijk werd hiervan afgezien, omdat

geen vo.-rzitter meer is van het bestuur van de



1) Zo nodig *nd»r» rubricering •angevM.

VEHVOLGBLAD Nr.

" Bijlmereommissie ", en men ervan uitgaat dan men daarom
geen schijn van kans heeft bij verkiezingen.
Wel werd besloten om in de vakantieperiode veel te gaan
folderen in de Bijlmermeer, al zou het alleen maar zijn
om de mensen daar te " jennen ", aldus JANMAAT.

- J.O.H. JANMAAT, deelde mede dat leden van
de O.P. zoveel mogelijk in allerlei verenigingen, buurt-
commissies etc, moeten proberen te infiltreren.
N.T. KONST, gaf daar verder als toelich-
ting bij : " Je moet ze indirekt de poten onder hun stoel
uitzagen. ".

- Alfred VIEELING hield een inleiding over de
" Van de Leeuwstienting M en de " Schumacherstichting ".

1 Hij vroeg om M gekwalificeerde " leden van de O.P., om in
deze stichtingen zitting te nemen, omdat de leden van het
D.B. niet alles alleen aankunnen.
In de loop van september 1983 zouden er verkiezingen voor
de bestuursfuncties van deze stichtingen plaatsvinden.
j".C.H. JANMAAT, merkte hier tussen door op
dat men tot op heden nog geen cent gezien heeft van de
gevraagde subsidies voor deze stichtingen ( vertragingstak-
tiek door de overheid ).
Mocht dit geld loskomen ( door de O.P. geraamd op f 52.000,-),
dan moet dit geld in de/een " verkiezingspot " ( voor de
bekostiging van folders etc. ),

- Rondvraag.
+ D. SEGEHS hield een uitgebreid betoog overi
automatisering van het partijbureau en welke ongekende
mogelijkheden dit wel in zich hield.
De kosten van een computer voor de ledenadministratie be-
dragen ongeveer f 20.000,-.
J.O.H. JANMAAT, gaf daarop als antwoord
dat daar verder wel over gesproken zou worden, als SE-
GERS voornoemd in het D.B. zou zitten.



1) Zo nodig «nd.r. rubricering aang*v*n.

VERVOLGBLAO Nr.
4.

+ Besloten werd ( dit naar aanleiding van kritiek en vragen
van de Hoofdbestuursleden ) de leden van het H.B. meer
inzicht te geven in het financiële aspect van de Partij.

+ Sr werd uitgebreid gediscussieerd over het functioneren
van de C.P. naar buiten toe, b.v. via radio- en televisie-
uitzendingen.
N.T. KONST, gaf te kennen dat de radio-
uitzending van zaterdag 25 ;juni 1983 " hard " zal zijn
en dat aan het eind van de uitzending het lied M Van

1 vreemde smetten vrij l" ten gehore zal worden gebracht.

+ De volgende H.B.-vergadering zal pas weer in september
1983 gehouden worden^

200 A O*



1) Zo nodig andara rubricering ungmn.

1686333
AU6, 1983

Dlstr.: Bülag*{n):'

Afschr.: BO= ZöQ

Batraft:

LEDENVERGADERING TB BEST

Op 23 juni 1983 's avonds vond in café 't Zand te Best een leden-
vergadering van de kieskring Oo s t-Brabant (in ieder geval de plaatsejt
Eindhoven en Tilburg bevattend)van de Centrumpartij plaats.
Onder de aanwezigen werden herkend:

JANMAAT,Johannea. 'C.H,03-11-1934

Op deze vergadering werd bekend gemaakt dat de voorzitter
was af getreden.Het hoe en waarom werd niet bekend ge-

maakt. De aanwezigen,ongeveer 50 man,werden medegedeeld dat tot

nieuwe voorzitter was benoemd: -.

De openingstoespraak werd gehouden door de hierboven genoemde

200 A 03
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VERVOLGBLAD Nr. •] ^ l Bij t>fgfyge-/\nf. rapport nr. 1 .

hield een toespraak over "Recht-
spraak ".Tevens gaf hij een uiteenzetting omtrent zijn positie
op het te Nijmegen.

hield een toespraak over het onderwerp:

Communisme en het gezin.
JANIM.AT,Johanne3.C.H,03-11-1934 'hield een toespraak over:
Minderheden en Drugs.

deelde de aanwezigen mede dat men
voornemens was een"gemeenteraadscursus" te starten.Hij adviseerde
de aanwezigen deze cursus te gaan volgen.Indien zij de cursus
met goed gevolg zouden doorlopen konden zij in de toekomst voor
de Centrumpartij politiek actief worden.

Het ledenbestand van de afdeling Eindhoven bedraagt ongeveer 74
personen.Binnenkort zal er een folder,inspelend op actuele ge-
beurtenissen in Eindhoven,worden uitgebracht.Deze folder zal dan
in Eindhoven en omstreken verspreid worden.

De aanwezigen werden uitgenodigd de vergadering van de kring
Noord-Gelderland op 4 juli 1983 te bezoeken,
Aan het eind van deze vergadering werd het Wilhelmus gezongen.'

i
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1) Zo nodig «nd.r* rubricering Mng*v*n.

ACD 1686332
latum 8 AU6. 1983

;o
d.

DiStr:
Bijlagen):

Afechr.:

Betreft:

OPRICHTINGSVERGADERING TE ALMELO

Op 24 juni 1983,omstreeks 20.30 uur ving in perceel Paralelweg
182 te Almelo een oprichtingsvergadering van de Centrumpartij
aan.Het doel van deze vergadering was te komen tot de oprichting
van een bestuur voor de afdeling Almelo van de Centrumpartij.
.Onder de aanwezigen werden herkend.

JANMAAT,Johannes.C.H,03-11-1934

Naar schatting waren op deze avond ongeveer 35 personen aanwezig.
Tijdens deze vergadering kwam men niet tot de oprichting van een
bestuur voor de afdeling Almelo.Naar verwachting zal

de lopende zaken behartig en. Do o r JAJïMAAT. Johannes.C.H,

03-11-1934 werd een toespraak gehouden.
Deze vergadering werd geleid door de

De aanwezigen werden medegedeeld dat er op korte termijn in Almelo
door drie "ploegen" gefolderjd zal worden.Deze vergadering was om-
streeks 24.00 uur afgelopen^
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1} Zo nodig andere rubricering eengeven.

DMT.:

1686330
datum 8 AU6. 1983

CO

d. ^

Afschr.: BO:

Betreft:

VERGADERING TE ARNHEM

Op Maandag 4 juli 1983 's avonds ving in café "Het Huig"in
Westervoort een vergadering van de kring No /rd-Gelderland
van de Centrumpartij aan.Deze vergadering had oa tot doel:
het kiezen van een geheel nieuw kringbestuur.Uit "veiligheida-
overwegingen"werden de genodigden,waarvan een groot deel woon-
achtig was buiten Noord-G-elderland,vanaf een aantal verzamel-
plaatsen opgehaald en overgebracht naar het genoemde café.
Deze verzamelplaatsen waren per brief bekend gemaakt.

Onder de aanwezigen op deze avond werden herkend:



1) Zo nodig and»™ rubrloaring aangaven.

VERVOLGBLAD Nr.
1.

BIJ operatl9-/lnf. rapport nr. 3.

J"ANI.IAAT,Johanne3.C.H,03-11-1934

In totaal «aren op deze avond ongeveer 90 personen aanwezig.
Achter de "bestuurstafel hadden de navolgende personen zittin geno-

men:

JANMAAT, Johanii.es.O.H,03-11-1934

Deze vergadèriiïg' *erd gaföpend door
werd door

een toeapnaak gëkoi»cl«ii*

.Na deze speech

Na de toespraak van . , werden de
kandidaten voor het kringbestuur bekend gemaakt.Deze kandidaten

waren de navolgende personen:
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1) Zo nodig inden rubricering ung«v«n.

VERVOLGBLAD Nr. 2 . operatle-/'nf. rapport nr.

hadden zich op het laatste moment als kandidaten teruggetrokken
»

Van de aanwezigen waren maar 14 personen stemgerechtigd(de ove-
rige aanwezigen waren niet in Noord-Gelderland woonachtig)

Na afloop van deze verkiezingen bleek dat
de nieuwe voorzitter was geworden.

was gekozen tot nieuwe secretaris.
was gekozen tot pennii?

meester.

Na deze verkiezingen werd door JANMAAT,Johannes.C.H.03-11-1934
een toespraak gehouden.Na afloop van deze toespraak vond

met de aanwezigen een , "discussie"plaats over het al of niet
verlenen van ontwikkelingshulp aan Suriname.
Te 24.00 uur werd de vergadering afgesloten door

Tijdens deze vergadering deelderf'2YfSÉT,Koos(fontuitgever van het
blaadje "de Uitkijk")het blaadje "de Uitkijk" uit.Naar verluidt
is dit blad het orgaan van een anti-com. unistische vereniging
met dezelfde naam.Naar verluidt wil deze vereniging zich aan-
sluiten bij de Centrumpartij.
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1) Zo nodig »nd»r» rubricering ung*v*n.
t?

Distr,

* 1685163
datum 2 5 JIMJ W3

CO
b. d.

BUIage(n):

Afschr.: BO: . OO

Betreft: Bijeenkomst van de Centrum Partij d, d* 04.07.1983. (te Arnhem).

In ds uitnodiging voor de vergadering werd als verzamelplaats en tijdstip

opgegeven: Velpsrpoortstation te 19,15 uur*

Een twintigtal personen had tart*» gevolg gege-
ven aan deze instructies. Verreweg het grootste gedeelte van de later aan-

wezigen waren echter rechtstreeks naar de geheim gehouden vergaderplaats

gegaan* Laatstgenoemde groep was kennelijk anders geïnstrueerd*

Verder is het volgende waargenomen*

stond met twee kornuiten voor Hotel Haarhtiis, gevestigd aan het

Stationsplein te Arnhem, Hen kreeg de indruk dat dit bedoeld was als af-

1 e idingmanoeu vre ,

Op een gegeven moment vertelde de bij het Velperpoortstation aan-

wezige personen dat de vergadering zou plaatsvinden in zaal "Hugen* te

Uestervoort,

Bij aanvang van de vergadering waren in de zaal ca. 55 persoaen aanwezig

DANHAAT D.G.H. 03.11.34

ZüJART Doop

In de zaal uas een tafel roet foldermateriaal. Hierop lagen ook publicaties

van Doop ZUART,

De vergadering uerd geopend door , die uitleg gaf over het geheim-

zinnige gedoe rond de vergaderplaats.
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1) Zo nodig andcra rubrkwrlng nngown.

1686110
datum * AU6. 1983

CO

b. d.
Dlatr.: BF - BT BIJIage(n): J> j t/•

B0: 200.162Afechr.:

Betreft: Aktiviteiten te Arnhem van de zijde van de C.P. tegen Turken

In de maand juni 198? werden in verschillende woonwijkefa . van
Arnhem, o.a. Arnhem-Zuid en Presikhaaf, folders verspreid met
een zeer discriminerende tekst tegen Turken. (Zie copie van de
desbetreffende folder). Ha een ingesteld onderzoek werden op
donderdag 21 juli 1983, terzake van artikel 285 van het Wet-
boek van Strafrecht (bedreiging) door de Arnhemse recherche
aangehouden:

• » v o/i A
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AAN ALLÉ TURKEN Il\

Alle Turken met zwart haat, eeh turkse naam en een knoflook-

lucht, dienen onze schone stad voor 1 Augustus te v/erlaten /

Zoniet dan neemt de staat jullie eigendommen in beslag,

jullie kinderen worden doodgeschoten, jullie v/rouwen wor-

den uerkrecht en de mannen zullen uorden opgehangen.

i

GA DU3 WEG NU JE NOG KUNT M! l

a fz .ATROD=

Arnhemse Turken Rot Op, Organisatie.

( namens 72,4 % van de Neder-
landse bevolking)



ONK.

ARNHEM -De
PMDWaM beeft
twee
die
Arnhem-Zuid folder»

• UvM

In
heb-

bedreigende en dtaerimlne-
rende tekst tegen buitenlan-
ders.

De mannen, een 24-jarige
Arnhemmer en een 20-jarige
inwoner van Velp, noemden

i zichzelf de 'Arnhemse Tur-
ken Rot Op Organisatie'. Tij-
dens het verhoor bleek dat

i het duo aktief is binnen de
j Centrumpartij. Zij verklaar-
j den op eigen initiatief ge-
[ handeld te hebben. De partij
zou niets van de actie hebben
geweten.

De brieven werden ver-

spreid in Arhnem-Zuid en voor l augustus het'land te opgehangen zouden worden.
Presikhaaf. Doelwit waren verlaten, omdat anders hun Aangifte
mensen met een buitenlands kinderen zouden worden *»«g"*^
klinkende naam. In de folder doodgeschoten, hun vrouwen Zeven mensen deden bij de
werd Turken aangeraden worden verkracht en zijzelf politie aangifte, onder meer

Indische Nederlanden, Ita-
lianen en Turken.

De politie kwam de man-
nen op het spoor.door een
nauwgezet onderzoek in te
stellen naar de herkomst van
het papier. Dit onderzoek
werd bespoedigd toen op een
braderie in Velp propagan-
damateriaal van de Cen-
trumpartij werd verspreid
op soortgelijk papier.

Dat leverde genoeg aan-
knopingspunten voor aan-
houding op. In de woning
van de Amhemmmer werd
het betreffende papier en de
bijbehorende schrijfmachine
gevonden.

Bij de Velpenaar werd
thuis een aantal gedrukte
pamfletten aangetroffen.



De aanslagen op krachtsinstallaties en ge-
lijksoortige bedrijven in Zuid-Afrika wor-
den op aanwjjzing en met krachtige techni-
sche hulp van de Oost-Duitse machthebbers
opgezet.

Voor de begeleidende' radio-propaganda is
er echter een beroep gedaan op Nederland-
de hulp en deze is intussen door een zes-
tigtal medewerkers van de Nederlandse om-
roep-ondernemingen' toegezegd, uiteraard
op kosten van de Nederlandse belastingbe-
taler.

Het ANC' is slechts een van de vele orga-
nisaties,die onder verschillende voorwend-
sels uit Nederlandse bronnen gefinancierd
worden voor het perfectioneren van de ter-
reur tegen de blanke bevolkingsgroepen in
Zuid-Afrika.waartoe rond 40.0OO Nederlan-
ders behoren.

De werkgroep 'Neerlands Herstel maakt van
de laarwisselingsevenementen gebruik, een
beroep te doen op landgenoten, zich tegen
een verdere afbraak van de nationale sou-
vereiniteit te keren en in overleg met de
werkgroep middelen te beramen,die de voor
het gehele volk noodlottige' ontwikkeling
kunnen wijzigen.

NEERLANDS HERSTEL
secr: Thorbeckestr. 7 - 6828 TS Arnhem

Feestvierend mochten talrijke landgenoten
bij de overgang naar het nieuwe kalender-
jaar beleven, hoezeer de omroep-maffia er
zich op voorbereidt,het tot partijpolitiek
werktuig hervormde omroepbestel onder een
regering van vermeend progressieve socia-
listen(die de huidige moet opvolgen)te be-
stendigen .
Formeel is de 'omroep hier te lande opge-
deeld in zogenoemde zuilen, die zich door
de van elkander verschillende maatschappe-
lijke of levensbeschouwingen zouden onder-
scheiden. Practisch komt het er op neer,
dat vrijwel alle omroepprogramma's worden
samengesteld door lieden,die het siniste-
re progressivisme tot politieke behuizing
hebben uitverkoren.



l
Uit het jaaroverzicht van de aiy boven de
partij-politiek verheven NOS is gebleken,
dat de afkeuringen van sommige PvdA-woord-
voerders over operaties van de Israëlische
soldaten in Libanon tot richtlijnen van de
landspolitiek gemaakt zijn.

Hetzelfde vond in het betrokken NOS-jour-
naal plaats met ds beoordeling van afweer
tegen oorlogshandelingen van het Argentyn-
se bewind,dat zich uit hebzucht en ijdel-
heid van de Falklands-eilanden' probeerde
meester te maken. Niet de oorlogsbrand-
stichters zoals de PLO en de Argontijnse
generaalsllielt. werden in het Nederlandse'
NOS-vonnis veroordeeld,maar de afweer van
bevriende strijdkrachten. De afkeuring van
het beleid van Mrs.M.Tchatcher is via NOS-
bedienden tot Nederlandse nationale poli-
tiek gemaakt.

In beide gevallen werd bewust verraad ge-
pleegd aan een sinds de oorlogs-dagen van
40-45 gegroeide solidariteit met de jood-
se en de Britse volkeren. En dit verraad'
is gelanceerd door de NOS, als instrument
van alle omroep-ondernemingen.

Sommige omroepondernemingen hebben ook op
het gebied van de amusementsbedrijvigheid
ter gelegenheid van de jaar-wisseling be-
wezen,als verlengstukken der VARAtvriend-
Jespolitiek te fungeren.

In de VARA-vriendjespolitiek past het,dat
nationale verworvenheden worden uitgehold
ten behoeve van een vijandelijk bewind. De
profiteurs' dezer politiek zijn te vinden
in het kamp van de 'Andropows en de Arba-
tows' die op bekwame wijze het denkpatroon
van Nederlandse woordvoerders bepalen. In
dit denkpatroon groeien de Verenigde Sta-
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ten tot \>otste bedreiging der 'Europese
beschaving en worden de verlokkingen voor
verdere onderwerpingen aan sowjet-commu-
nistische verlangens opgepoetst.

Hei is duidelijk,dat er in dit denkpatroon
nai *elijks plaats is voor de erkenning,dat
herstel van eigen gezag, van eigen souve-
reiniteit een voorwaarde moet zijn voor de
voortzetting en ontwikkeling van de 'hui-
dige samenleving.

Er blijkt echter plaats te zijn voor aller-
lei meer of minder geslaagde camouflerin-
gen van Nederlandse hulp' aan spontane en
georganiseerde misdaad, die getooid wordt
met misleidende parolen over mensen-rech-
ten en volksbevrijdingen.

Zo moet er persé hulp worden vsrleend aan
het ANC(in 1912 als een vreedzame protest-
groep met wezenlijke hulp van Zuid-Afrika-
nen gevormd, maar in 1955 tot communisti-
sche mantelorganisatie hervormd}hoewel de
voornaamste activiteiten van dit 'ANC be-
staan in voorbereiding' en uitvoering van
brandstichtingen, vernielingen, moordaan-
slagen en gelijktijdige opruiing van de ne-
gerbevolking' tegen alle vormen van gezag
der blanken.

Het formele hoofdkwartier van het ANC be-
vindt zich in Lusaka/Zambia ennis naar de
uiterlyke verschjjningGVorm een bescheiden
onderkomen, maar het 'operationele hoofd-
kwartier bevindt zich in Morogoro/ Tanza-
nia en wordt militair-technisch' bestuurd
door Oost-Duitse communisten,die onder do
bevelen van hun ministerie van staatsvei-
ligheid' staan.



ber 1938 in het Derde Rijk en.de vernielings-

actie van aanhangers der CPN, PSP en PPR in

de hoofdstad. Er is zelfs verschil in kwan-

titeit, maar dit is marginaal. Wat de beide

gebeurtenissen tot vergelijkbare zaken maakt

is het wezen van de toegepaste terreur.

Wat Duits 'SA-gespuis in 1938 aanrichtte.is

in 1982 door zogenoemde 'links-progressieve

krakers en hun politieke vrienden' def-ver-

melde partyen gepresteerd. De symbolen,waar

onder de terreur plaats vond zijn gewijzigd

maar de opzet was van hetzelfde karakter.

Het asociaal gespuis van de hoofdstad' fun-

geert als het nakomelings-schap van het SA-

gespuis uit het Derde Rijk.

De initiatiefgroep NEERLANDS.HERSTEL vraagt

instemming met het voornemen,de bestrijding

van het asociaal gespuis te organiseren.

Regio :
N-Holland-Utrecht postbus 1704 Amsterdam,
2-Holland-Brabant postbus 55507 Rotterdam'.
Geiderl.Overijssel postbus 388 Zutphen,
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NEERLANDS HERSTEL
secr: Thorbeckestr. 7 - 6828 TS Arnhem

Het asociaal gespuis, behorende tot de aan-

hang van CPN.PSP en PPR,in de omroep gedekt

door parasieten van de VPRO,trekt bij tijd en

«ijle een spoor van intimidatie, vernieling

en terreur door dit land, dat door bewinds-

lieden van verschillende' huize onvoldoende

wordt beschermd.hoewel die bewindslieden de

verantwoordelijkheid voor de bedreigde bur-

gerij dragen.



Terwijl het asociaal gespuis' telkenmale op-
nieuw misdrijven beraamt en uitvoert, bljjken
vele verantwoordelijke regenten' hun gehele
energie aan te wenden om 'onder elkaar over
de eventuele afweer- of strafmaatregelen te
kibbelen,maar met.de zaakwaarnemers van het

gespuis te overleggen, .op welke wijze de te-
gemoetkoming aan de misdaden mag worden ge-
regeld.

Hoewel er grondwettelijke waarborgen voor de
veiligheid van de burgery zijn geformuleerd,
hoewel die nog door internationale overeen-
komsten zijn bekrachtigd, spannen de meeste

verantwoordelijke regenten' zich meer in om

de eigen machtsposities' uit te bouwen, dus
het eigenbelang te dienen,dan straffe maat-
regelen te treffen tegen de welig voortwoe-
kerende misdaad.
Onder hét voorwendsel van 'sociale voorzie-

ning worden binnen- en buitenlandse bandie-
ten in de gelegenheid gesteld,vergrijpen te-
gen de burgerij te begaan.

In de zogeheten volksvertegenwoordiging be-
weren vertegenwoordigers' der verschillende
politieke partyen,kennis nemende van de si-

tuatie,waarin land en volk zich nu bevinden
dat het bestaande stelsel een 'demokratisch

stelsel is, waaraan door toevoeging van nog

meer sociale voorzieningen vermoedelijk veel

te verbete.en valt,maar aan welks structuur

niet te tornen is.
Daarmee is de samenleving aan een 'keerpunt
gekomen. Het geldt nu,genoegen te nemen met
een stijgende verloedering van het staatsbe-
stel^.w.z. de klaaglijke resten van een met
vele offers verworven vrijheid te zien ver-
dwijnen of zich te weer te stellen en ander-
maal de strijd tegen onrecht en misdaad aan
te binden.
Rond veertig jaren geleden zuchtte het land
onder een afschuwelijke terreur van het na-
tionaal-socialismec

Daaraan is dan tenslotte een einde gemaakt
door een meedogenloze inzet' van. een gigan-
tisch militair machts-instrument.

De verloren^-gewaande vrijheid werd dank zij
deze inzet althans gedeeltelijk herwonnen en
dit gegeven is bepalend geworden voor enke-
le oud-verzetslieden, een dringend appèl te

richten aan lot- en landgenoten om radikale
afweermaatregelen tegen de huidige 'terreur

te nemen.
Anders dan tijdens de bezettingsjaren van 40
-45,toen nationaal-socialistische terroris-
ten zich op een staatsmacht konden beroepen
zijn het nu nakomelingen,die de terreur kun-
nen oefenen door staats-onmacht.
Er is een duidelijk verschil in tijd tussen
de beruchte 'Reichskristallnacht van novem-



ALS u communlsT m...

Aan zpudt U het toch
f i n vinden wanneer mennen

J«fe RUSSEN

Denk na NEDERLANDER! Laaf (J niet voor ki communistische
torre+je spannen .A/ejeer commun/st/scteWrfesactfes^/e
alleen maar iecfoeWiya om JW eigen HOORI>-H£THOKH ie
verbu/fea • iaaf otize samen/ev//i^ n/e/ ondermijnen,.

NEDERLANDER WORCT WAKKER !I



BESTE PI E N SE N,

Laat U niet misleiden door ZOGENAAMDE enti-fascLsten. Het zijn ijnmexs
de mantelorganisaties van de CPN en de PSP* Plet leugens en laster
trachten zij hun politieke tegenstanders te elimineren maar ook met
geweld en het verstoren van vergaderingen van andersdenkenden» En
daarmee handelen zij in strijd met de grondwet (; vrijheid van ver-
gadering en meningsuiting)»
De grofste leugen van vanavond is dat Centrumpartij-leden op een on-

fris feestje van vrouwe R.v.T. geweest zouden zijn. De Volkskrant
(een rood medium) hielp dit gerucht in de wereld, (27-6-'83)* Oe
leugen dat Broekman de "bijeenkomst" had bezocht ui er d twee dagen
later ir de UK gerectificeerd» Maar de leugen dat anderen van de Cen-
trumpartij er zouden zijn geweest trok men niet terug» Dat de CP de
berichten niet zou hebben tegengesproken is de VOLGENDE LEUGEN, daar
deze partij zich d.m.w. een persbericht (ANP) heeft gedistantieerd
van deze affaire. Maar dit plaatsen de "onpartijdige" krantjes WIET.
Oe Centrumpartij is tegen zowel zwart als rood-fascisme en distanti-
eert zich ven alle extreme clubs: leden van de Centrumpartij welke
bindingen hebben met onfrisse clubs worden ONMIDDELLIJK GEROYEERD*

Zouden de nieuwe fascisten zich niet aanmelden als de ANTI-FASCISTEN ???
Inderdaad; linkse opruiende groeperingen (krakers,onkruit,m.a.f etc,)
schoppen tegen de staat en tegen de politie» Daardoor krijgen deze ele-
menten vrijspel* Door ondermijnende akties verzwakken ze de weerbaar*-
heid van de bevolking om daardoor ẑ elf meer macht te krijgen.
Hierdoor neemt het ANARCHISME hand over hand toe !!! (denk alleen
al aan de krakersrellen in Amsterdam)»

De Ce-ntrumpartin is tegen anarchisme, STEUN DAAROP! DE CENTRUMPARTIJ
IR HAAR STRIJD NEDERLAND Ü1EER LEEFBAAR TE WAKEN !!!!

Laat U niet intimideren en oordeel zelf aan de hand van onze uitgaven.

CENTRUMPARTIJ- AFDELING ARNHEM . POSTBUS 5122, 6602 EC ARNHEM



POSTBUS 51 22 JWNHEM.._POS;rBUS_. 5122 ARNHEMV'PÖSTJBÜS. ^ï "22 _ A RN HEM 4. PpSTBS_5122 A

W A A R D E KAMERAAD, (lid, donateur, sympatisant)

Deze bescheiden collectie informatiemateriaal wordt U aan-

geboden, door ONZE AFDELING ARNHEM en heeft een symbolische

betekenis» Het is een eerste stap om tot betere samenwerking

te komen binnen de regio en om U in een vertrouwelijke sfeer

te leiden» Mocht U vragen, klachten, suggesties etc. etc. heb-

ben, welke betrekking hebben op Onze afdeling of wilt U zich

inzetten voor de opbouw van een gezonde jonge afdeling Arnhem,

aarzel dan niet : CENTRUMPARTIJ

(AFDELING ARNHEM)

POSTBUS 5122

6802 EC - ARNHEM

beleefde en vriendelijke groeten,

Afdelingsbestuur Arnhem.

S" ÏÏ1?2 ARNHEM."POSTBUS 51 22" A'RNHÊMT POSTBUS 5122 ARNHEh. POSTBUS" 3l 22 ARNHEM. POST



BEN JE JONG EN STRIJDBAAR ????

WILT U AKTIEF WORDEN IN DE REGIO ARNHEM ????

WILT U ONS STEUNEN ????

WILT U KONTAKT (vermeld Uw tel.nr.) ????

DF... WILT U REAGEREN AAN HET ADRES VAN REGIO ARNHEM ????

dan is hier ons nieuwe correspondentieadres;

CENTRUMPARTIJ (afd. arnh.)

POSTBUS 5122

6802 EC - ARNHEM

Voor algemene zaken kunt U zich wenden tot het hoofdsekretariaat
te Den Haaa; 'postbus 670, 2501 CR - Den Haag, Tel: 070-A63322(overdag) 5

020-850584 ('s-avonds, A 'dam). GIRO. 4348100 CENTRUMPARTIJ, Den Haag.

CENTRUMPARTIJ Afdeling Arnhem, PÜTSTBUS 5122, 6802 EC - ARNHEM



'Socioloog Van Schendden: i

'Politici zelf de
schuld
vanopkomst
Centrumpartij'

Rotterdam — „De politici zijn zo geschrokken,
maar de schuld ligt bij de 'politiek' zelf". Zo
reageert hoogleraar in de sociologie
M. F. G. M. van Schendelen van de Kotter-
damse Erasmus-universiteit op de komst van
de Centrumpartij in de Tweede Kamer.
'Uitent onhandig' noemt
hij dan ook de oproep tot
waakzaamheid, die tien
fracties uit de Tweede Ka-
mer daagi na de verkie-
zingen deden. „Daarmee
wordt die 'intelligente, ut-
tra-rechtse partij' alleen
maar in de kaart ge-
speeld".
„Boer Koekoek kreeg <Jesü><*
ook so'n onthaal. Rij werd
door lijn collega-politici gemp-
drn. Koekoek ban»», vlak
voor de verkiezingen, in de
Tweede Kamer «il in een
huilbui „Ze vinden me niet
aardig", snikte hij torn. „ik
word geplugd". Lachend rn
mei zeven letels kwam hij alt
winnaar trrug". brengt Van
Schendelen in de herinnering.
..De leiden van de Boerenpar-
tij en vin dr Nederlandse

Volks-Unie waren niet snug-
ger", tegl de Rottvrdamse
hoogleraar. ..Bi] Janmaat van
de < entrumpaiiij i» dat andrrv
Hij Is intelligent, poüticnloofi
van bvroepen wordt gedrpvpn
drx>r een ideologie, Hij krnl li-
teratuur en de smerig kneep-
je» vm het vak. Hij ii daarom
ook in slaat de kiezer op zijn
h»nd te krijgen, de andere
partijen In het parlement Ie
bespelen".
Tegen lijn tin is de Rotter-
dam» hoogleraar al 'gebruikt'
door de Centrumpartij. .Van
Schendelen keek beroepsmatig
naar een verkiezingsprogram-
ma van de partij en ug zich-
Kelt ineens op de buis. „Vorig
jaar publiceerden we een on-
derzoek over het vertrouwen
in politici Het resultaat hnalde
ruimschoots de kranten. Jan-
maat had rie knipsels kenne-
lijk bewaard, want hij Het een

grole kop iien: 'Polilici hebben
lak aan Meter'. Daarnaast een
fotootje van mij".

Wanl rouwen

Wat een oplettende leier uit
het ondrrioek h*d kunnen op-
maken, .i nu gebeurd. De re-
fm!talen wezen u.t dat radica-
len zowel van linker- als van
rochiemjdf* in Aantocht wa-
ren. Hel d j f ir mater i»), dat
hel ondrnwk onderbouwde,
gaf aan waardoor dal kwam:
veertig procent v*n de kiezen
wantrouwde het doen en talen
van polilrcl en np hun beurt
nam Urhlig procent van de
kamerleden het mei da kiezer
niet 10 nauw.
Opvallend WM, dat de 'wan*
trouwende kiezer' ti te vinden
in alle partijen. HH ft niet In te
delen naar politieke voorkeur,
maar wel naar sociale Wïwae:
<le laagstbetaalden rn merk-
waardigerwijs ook de Berinnen
met hojfe inkomens. Bejaarden
ook en mensen met een gerin-
ge opleiding.
„En Juist bfj de» groepen la

net besmettingsgevaar voor ra-
dicalisme groot. Je kunt ze
vinden In de oude wijken van
de steden, maar ook in typiach
rijke buurten en in de nieuw-
bouw, waarnaar veel bejaar-
den uil ouden wijken zijn ver-
huisd, die daar weer worden
Geconfronteerd met buitenlan-
den «U gevolg van het sprei-
dïngjbeleld", deel* Van Scherp
delen In.
Uit deze groepen recruteert d«
Centrumpartij hur aanhang.
„Vreemdelingenhaat it een as-
pect", zegt de hoogleraar,
„maar het ii niet alleen het
nationalisme. NEDERLAND

door
Iticoda Vrto

met negen hoofdletters, dal
trekt. De partij belooft recht
en orde, meer politie. En niet
In de allerlaatste plaats een
vrijer economisch bestaan. De
partij spiegelt eigenlijk zo'n le-
ventje voor als van Konten en
De Bie deden met hun Tegen-
patlij, een beetje lekker aan-
rommelen".
Het fijn uitgerekend de onder-
werpen, waarover de politiek

'onderkoeld' doel. Punten, die
.n verkiezingsstrijd lijn blijven
'igfien. maar die voor H* 'man
ip de Ujnbaan' leven. I'c ta-
•xxs van de politiek hadden
nzft kunnen zijn, stelt Van
Schendden
,W.it hindert hel", vervolgt oV
Rollrrtlamse hoogleraar uitita-
[entf. ..aTs iemand rr rvn heel-
•e zwart nijrmnnn-lt, terwijl hij
jen uitkering hrcft. !>>r man
i» <-n wordt iryh .il (j.palil
Wa-irnrn zou je iirm nog mrpr
•rrjierpn. wannnrr hij pif»]*.»nrl
•els van zijt» 'n'sMan i<; ma
.ten".

Vprrechtsinp

.,!!« gebrek a.m pnlttirkr-
moed nm ile nnliuk te Icpg''"
o|> roncrete, H^pelijksr 7akt-n
hctft de fcntninipartij ;i.m
ba.ll zrtcl gctiolpcn". incfnt
Van Schcndtflrn. M.-i.Tr re is
img crn g<-V(.|« l tij Iffil h<-t Ir
iinnt-em van de txililtckp vrr-
rechtsing np tafirf. De viktcim
durft hij crrst niet Ie nucmrn:
verrixhtit fascisme. „Pat «lam
vcmr het vcnrhrjnsrt, rtüt nu
Kaal oplreden l)r palitickc

partijen gaan hun aanhang nu
tnecnn beloven cnkelr zaken
nan tr pakken waarop de On
trutnparlij aandringt rn ren
poffin* die partij dr wind uil
üe crilen tr halen".
TI ij keert terug naar dr oproep
van tier» partijen in-rtt Twerde
Krtinfr wwk^i.Tfn te zijn tegen
'sttnmingun die khiarMijkcTijk
divriminalir- rn r-irtsnie in
nnrp Minirnlrvjuf; .1 at i v aard-
lïiiar arhitn' Nn.i^t 'onhnnilig*
tw>,%trnipp)t V;i«t Pt-hrnrirlrn
rirM inïlialirf mjk .ils 'ren beet
jf> w j,111(4'. ttrj U'iïfrjpt ri}*rnli)k
niri, wj,nr Titrn 7ich in Dr n
fl.^K tl^uk om Miiiakt. „Tiet
gital om irl.ttiff weinjfr Mem*
men Ken kamrrzdcl. wat is
rint nu. Een lif'tir.inlrnrcjl, ilir

nntïpr** |tartijrri**
..IV* r-am, ih-.l̂ ri xmiilpn '»
v î-ïtoinlî T Aan (Itwn hun
v,,}rTit'/c.iiuui bij (e ïmuil̂ n".
l jam hij vnttrr ..Ir» 1971 al K
rc-n r^pi^Tl uilR^kiirnrii, W.-IM-
oit blijkt iliit ilf* ni.m «'p s!r,-i.it
mr-l ft'ii m hl- rn «i ilt^iTO-
Mcctn ril. ï>.it hij zirh niel op
r.ijh grmak vrt-lt Wnatom is

,.L>at in On

trumpiitij met vier procent
van hel aantal tiiigchi.ii.hli-
stemmen het hoogste scourdc.
doet niets af aan hrl feil. dal
juist In die stad een goed mi
grantenbeleid op gang is geko-
men", legt de hnuglnraar
..llHrgemot'Sler Peper moei nu
niet gaan roepen, dat hel mi-
granti'nbclptd moet wnrden
vtrsnrM fJaarmct' li«l hij
inpts op lïe wijkbewoners ko
inert cikaar weer tt-grn, maar
fl.itt in itc njpuwtKHtw É -̂ri np
<lp rif. twaalf Neib-rlandrrs is
flrborrn in hel buitenland Fcn
veivlMjiisel, dat zal blijven".

,.T>e problematiek n com-
plcwr. Waarom niet méér
vriendelijke wiikagniten de
straat opgestuurd? Die kunnen
ilan op aardige wij» de inr
kips, die vaak ook mvg <!e kin-
dervn van die buurtbewoners
rijn, van rtraat halm Ilr ini'n-
sen voclpn zirh veiliifpr en de
buitenlanitpr krijgt ntPI langer
ilr «huid. Voor een ilcrgrlijk
beleid b. rfan wel dp hulp v.m
hrt rijk mxlig", beseft Van
Si-hcniWen.
Hij licrhaalt hel nog eens: ..TV
liiirke moed zet moer zixlcn
nan de dijk dan 'oHcnllrgiaa!

«Van Schendelen ..Kot"-
huilde 'ik woid geplaagd
kw.im lachend me! zeven
tets terug".

|i;irth n,i.ir wi»r,lt nit-is m-
iiffjewwt f-Ji In i \\-ft ki i'
rrrhfsnijt iill*-< î »i;,.ir in
hand"

An^l vmir rrn hrrtMliitg \ - . •
hel vcrJpri**ft? „Er zijn n<>j;
verl vpisrhiücn itK^rn
vn'jftJorlogH' NSH en ïl«- Ov
Irump.trtpj Dr N^n h.trf < .
uitpcwrrklP denkwereld, r
zror nntwirthiTflf irfcoln^
lift rfrnken van dr >~
p.iiiij rt phuiiiicvrr. J H1 N
had ren groot vrxirbrrltf
over d* i;trns: Hlller Du
l.iml Nrfh'tl.iiK| k.imptr n
ern f^tinoniïvhr rtrrwip vn
Piiimhrid Kinr hit
fjoetl Nu i«ï <*r flrt»n vrr^chil;
tvtilf t.imlrn gn.it hrl
ntwtl. Rr is maar «•« turr
kt»iT«t (u tv n He NSII PM
t'cntrumpartij- dt' Icirfcrs r
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Verleden week vmcheen vtn
de hand van Jurjcn Jaeobi.
actief lid van de groepering
"Menien en mt men", een ir-
t/kel ftwyd tan het befrip
tTtjheid.

ICel rou clgenmk rdel nodig be-
horen Ie lü" in Ie (un op dit
betoog vol mllkidende uit-
spraken. Het ii nogil goed-
koop om mei een verwtjung
ntar rliiler een betoog op te
letten dal de leier tou moé-
ten beïnvloeden tlitand te
nemen van de uilganctpun-
ten van de Ccnlrurnparlij. en
Kiri er op aa/i te dringen dal
de CenlnimpartiJ de mond

Wil sou de heer Jaeoui ervan
lecccnali we tijn groepering

,ook het iwggcn louden op.
leggen. Jacobs slond bij dt

op de 1e ptaatl van de kandi-
diienlijii van de CPN. Hij II
ren acuef lid van drie torn-
muniitische orc^nlsatit. Hel '
ii apv.lfcnd hoeveel menien
mei communiitischf Ijrrnpa.
thieen deel uitmaken van
iteh anli.fairiitiich noemen-
de comité'.. We touden lelff
van mantelorganitatlel van
de CI'N kunnen spreken.

Kdcdtls dett organliallet
Irachl de CTM andenden-

• kenden het j^Sjcen op te leg-
gen, illereerit l.ng. juridl-
stht weg, veel. l gevolgd
door m»au<telen die londer
meel aangemerkt kunnen
warden all opruiend. igre>>
lief en intimiderend. Hel II
een bekend verschijn. et d. t
hvt eommunlimt geen enke-
le andere overtuiging n. all
tieh duldt

Fascisme
Overal waar een communis-

tisch bewind aan dt machl

• • • • • • V

^dtch te«Mad f' "'-V' M.nlnaon ̂
V^ • , ' • J - -

Waarom Centrumpartij wel mee
moét doen aan de verkiezingen

komt vol 1 1 onderdrukking hun hullen betuigd, vergade- Ttrefht noemt Vredellng dan de eigen bevotkini over be. veronaehlumlnf en verraad
en veryoÏRing van and*rsden- rineen lijn vrr.loord, telff ook de huidige Cl'tf onüer langigkt vrtajstuVkfn door van de belangen van de eigen
kenden. Dit nu ii ren »ej* n- uaJvrrhuurderi iljn be- "frmtnlite" Int Urouwcr volKtitrmmincen. het Mn- bevolVIng. l<i iun til enige
•trek van fticiime. of hu nu dreigd en ondertekenaars "een wolf In lehaipjkleren", venkelijk onbeuerkt dtwr hel Nedrrlandi grilnde politieke
iw.rt II of rood. Onvcrdruc- van lijnen lijn op nwer dan en een (toodivtyand van het (rooUiaptu.! talen ronielen groepering dit wanbeleid a*n
taamheid en geweld ucen ergerlijke wUie gelnüml- demoeratiseh .oeUliime. van arbeittjkrachten In tiri dp kaak en noemt dawbU dt
.ndnen . Il middel om doel- dcvrd. Wtj «villen hitr niet pleiten voor buitenland, hel afweninten dingen bU hun n. .m. Veel
tinden Ie bereiken. een verbod van de CPN. van de problemen van de menien durven niet eens

DU het enmmunijmr vinden , „(_,.-__._.___„ maar wij willen wel waar- matsale volksverhuilingen meer Ie leggen v»tt lU den-
we In dit r>pitch! een lanee Ijasicrcarnpnrjne arhuwen U(en de "voorlirh- oude cewgnemenien.de uil. ken. lever ijn wt al [tko-
faieisliiehe Iradilie. Omlrr Er wordl een voortdurende Ui- l'«e" mlddrls "anti-faielitl- hollinu van het Nederlander- men In ons land!
SLalin voi«lcn massale depor- ttreampagnt gevoerd door iche" comité'! loali van Jur* sehap. de kritiekloit ontwik-
Uück plaats. Vfe herinneren ö,vrri< media. "Jlufmord" Jen Jacobs die mei fascist). kelintihulp. de afwikkeling DcmoCmtic
bijvoorbeeld >nn de periode her He dal In Dulliland, De 'C'ie Uktiek van "Hufmord" vin de neekelonl.le erfenis
1MI-I9I9 waar onder hel CI'N en ook indere groepe- anderen «rillen uitschakelen. door mtnale Immigratie van Alt er tprakei.vaneen atntltc
ililinlitüche bewind meer rinc.<n als dt PSP lUa» er (voormalige) rtikieenoten.de "P de democratie, dan komt

loms meer dan gruweluke tU, gewelddaden van "COCriancICrS ||((( „„ „.„„„rider., de CentrumparUj. Een rctht-
wïiie e-m hei leven i«n ce- •'tinkic" aklicgroenen l« ver- De Cenlrump-irlli Itoml op vorming van ethniiehe min- «taal k.n alleen In IHM Wg-
brtehl. hrle volkeren die on- goriUlten oftelfi te vetheer. voor de verdi-diging van de derheden.d»«elegenheldage- ven met brhulp vtn v-etlcn
willig wwen. werden uitje- liikcn Nirt voor niet» tün rethten, vrijheden en belan. vinf lel grenietooi oneicen- en regels maar dit wil niet
dund. veel mensen tiinnen de IVdA ten v»n Nederlanden In hun U|k rebruik van totiate voor. «eceen dat wellen en regel»

Tot OD heden drintt het eom- ook nu nog nictbertld samen eigen land. Zij Helt: Nrder- fieningen. de toegeeflijkheid niet gewjiigit kunnen wor-
munlimtMervóo niet lemr te werken met eommuniilfn. land is er In dt .llereer.lt tejen geweld en drvg.ml.. den. Uu . k, wOngln, «er-
Tnk m»r a7n Afchan'wri Men vindt de CI'N geen de- P'«l« »»« de Nederlanders. da.d. de hiililai In de «rol. de n d, b, langen , ™ H, ren
«n Cambodja. M»r ook In mocr,ii«he partU. ie heert Omdat de Cenlnimp.rt,| . .leden, de gerinee eerbied ^"X/J^i C,ni~md.'
Ncdcf land bliikl de Cl'H niel noe sleedt niet afgerekend meent dal deie taken door root oud culluurbeiH. demo- ïi. C, :-̂ r ni«^TÏi
terug ie de inien voor Intimi- met hel stalinisme. opeenvolgende regerlncen nolonle der bultenw^ken. de m""(T' 'ï? " "" j" "''
da™t aster enteweid als. e Mareus Bakker heeft nt de oer- en du. door dt grote politie. no( .leed. be.Uandt wo- de [rondreehienv.n anderen
ÏBke'n naar de handelwijie log meegewerkt aan hel r. p- ke partijen verkwanseld tn ningnood. debevolkingipoli- on«ed»n te maken; «U wrt-
v.»d«Vêitn -»niir..ti.u port "De CI'N In de oorlog". ondergraven lün neemt Jij tiek c«*eht op aehteruilcang ten ecMer wel Nederland

•chê" eómmrni.len «k wel hel "llr* rtodTo«k P»li«elc McWn( lecrn dit van de Nederland» bevol. voof de Nederlander, behou-
ZH DWienTDen ik voor een J?' g«oemd DiiripMrttol p.rtüen op tal .'.n terreinen. kln( ten e«n«l« «« «deren, den ,odal Nedeilan.» een
ZU.e?bod van^arttn en voor K,t!r ,"™e«?!edv̂ ...(n« De' n,i,ieuv,,.ntr<,nitl„,,. de hrt .mKekeerde kolonUli.- l«no.,r .and v«'l«»..m,ü.

lehendini van de mcnltn- diende om vooraanstaande aardgajuilverkwp aan hel me. waarbij Nederlanden «e generaties blulV
iKMen Ledenen. JrnDalh!. inde« e«mm™ .ten w'l dt buitenland en landichapt- hebben pltau Ie maken of uil »'g mn niet ue.eten ,v.n ras-
«an̂ n van de CentrumDartli wee te ruimend" S heeft lich verweeilint t h.v. korte-ter. t<- wijken middel, emler.tie. .enha.t of icwtWd.dtg Of>-
kun™» d t̂ bev«(i« ?̂ «n wc "oo»v.nd"|nh.odv»n mUnwlMten van p.rootindu.. D, Cenlrumparty tekent vertel "eden; Integendeel, wi) wil-
Mntïïvanhe^nbrtreiTd d?|E "Hporl ge^^üeerd t,!e. hel n.el r.adPte«en van ..n legen dt.t politiek „n len uitb.r«in,en .«, die

•
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ivd vooffcomendoor de heü-
tou ontwikkelingen vin de
IiiULe 10 jur om Ie buircn.
Dit communïiUn CA ande-
ren oni dit willen beletten tl
hun goed rtchl. mi*r dm
(ücl met wiüdrmocrtüiche
middelen ma*/ door diirui*
ile! Die dticunte witten wij
bcrt iui(Mn til enf tenmm<
«Ir die kim wordt («boden.

Tel ilot nof *en ptur opmer-
kingen over de h-Kuttt in hel
ftuk vin de hrrr Jteobi. M*t
lUUer hebben w{J rüelt te mi-
Xtn. Vil» voerwendiet» ton
doof ont nooit ffhruikiL Aft
we o* U pnvolfedïrc irform*.
Üe vcnchtn hebben, tl dit
oni niet Le «r̂ -vlen. Welke
ondertekent*»" vv\e lijit
v*n een pnüüehe ptrtij keM
het volledige prafrtmm* vtn
die pvuJTI

De v»lihe»d In getchrfftc vin
de N VU in Uotterdim il J-ui» t
door *ingi0.c vin 3 letten v* n
de Centrumpartij itn hel
Ifrhl i c brie hl.

Dit wij mei de NVV tn Rotter-

gewerkt, io*lf de heer J*t obl
lufgfreert. II UehwfUitnde
«ntin.

Jurjen «Tieobi sou «r goed »»n
doen tien voortaan btter te
informeren vootdtt hij lijn
pen ter htnd neemt, «tuttt
cm der vrijheid wille" uili

*'U lid vin d* C entnim partij.
Door bedreiging i*ili irn
wilde ichtcrvolgtng door
if n,. inUfiieilten dtt een V*A
ondergetekenden onderging,
door terreur vin wie d «A ook.
Itten wt oni ome d e moe r iU.
«Ke vrijheden niel onlne-
men.

M. Cieien, C. Steveni,
turnen! ïi«t bestuur vin die

Centrumpartij krinj Leiden.
Poitbut 2«0.
Leiderdorp.

CENTRUMPARTIJ
AFDELING ARNHEM

POSTBUS 5122
6802 EC ARNHEM



Be hollandse tragi-komedie
Inderdaad, een ander woord 13 er moei-
lijk voor te vircen. Wat zich sinds enke-
!e maanden in Holland afspeelt zou >m-

' mers om te 'achen zijn. als net in feite
niet ro diep treurig was. Er zit een ta-
melijk iang voorspel aan, dat ongeveer
aldus in elkaar steekt:
Bij de jongste verkiezingen (eind 1982}
wist voor hel eerst sinds de oorlog een
recnts getinle partij een zetel te verove-
ren in de Tweede Kamer. Dat wero de
heer Janmaat van de Centrum Partij.
Deze partij verwierf zich vooral veel
stemmen doordat zij luidop ijverde voor
een terugkeer van de gastarbeiders
naar hun land van herkomst. Dit ook ge-
zien in het licht van de slechte econo-
mische toestand waarin het land zich
bevindt. Die geüeurtenis bracht al de
fervente "democratische" krachten in
Holland op de been om pp de van hen
gekende fatsoenlijke wijze hun onge-

?gen tegen deze "fascist" kenbaar te
t a-' i. Bij de installering van de
nie e Tweede Kamer werd de heer
„anmaat dan ook bedreigd, hij werd ge-
schopt en geslagen en zelfs bespuwd
door (communistische "democraten''. In
de Kamer zelf wilde niemand naast hem
zitten en dus werd er een aparte zetel
voor hem vrij gemaakt. Dat belette da
heer Janmaat tot nu toe niet om op ge-
vatte wijze zijn werk in de Kamer te
doen, ock al probeert de heer Dolman,
de ook al erg "democratische" voorzit-
ter van de Tweede Kamer, hem bij her-
haling het woord te ontnemen. Dat is
derelfde heer Dolman die te pas en te
onpas opduikt in allerlei komische TV-
shows.
Om ons aller ongerustheid over de vol-
strekt demokratisch gekozen heer Jan-
maat neg verder aan te wakkeren, kre-
gen we op de beeldbuis eert praat*
show voorgeschoteld over zijn verkie*
:zî ,-on daarin maakten enkelen van
:c . ïfaamde demokraten zich erns-
tig ze., .jen. Hoe ernstig moge wel blij-
ken uit het feit dat de belangrijkste
past in dat programma de heer Marcus
Bakker was, de fractievoorzitter van de
CPN {Communistische Partij Neder-
sand). U begrijpt dat deze superdemo-
i:raat verontwaardigd uitriep dat hij en
te zijnen "woedend" w»ren over het feit
rat Holland nu weer fascistisch dreigde
ie worden. Dat mocht de heer Bakker
tilemaal doen. Hij die altijd een buiten-
p e woon trouwe aanhanger van de
Massamoordenaar Stalin is geweest en
de in het begin van de jaren zestig zelfs
i x>r een lang geheim gebleven partij-
i?uk zorgde waardoor een aantal leden
lie binnen de CPN kritiek hadden ge-
lad op Statin, prompt geroyeerd wer-
ten. Eon man öie zelfs de huidige CPN-

top te gcrtig vond en die nu oo een min-
oer belangrijke positie binnen de com-
munistische partij is gemanoevreerd.
Een man wiens handen in feite met
bloed beviekt zijn. U begrijpt het al:
;o'n mar vond men voor de Hollandse
TV uitermate geschikt om over demo-
cratie te praten!
Ach. wij staan zo langzamerhand ner-
gens meer verbaas over, behalve dan
misschien over het feit dat vanaf het
dak van de NOS-studio's in Hilversum
de rode viag met hamer en sikkel nog
niet wappert. Deze kwalijke figuur
mocht maar doorrazen en ze] f s een ver-
bod van oe Centrum Partij eisen, zoncer
dat iemand eens voorzichtig bij hem in-
formeerde hoe het met de democra-
tische rechten stond van de mensen in
Polen, in de Goelach Archipel of in Af-
ghanistan.
De man die daar konstant aangevallen
werd, de heer Janmaat, was voor dit
programma NIET uitgenodigd. Natuur-
lijk niet,.zo zijn onze (linkse) manieren.
Dat de heer Janmaat in feite een veel
groter democraat is dan heel dit bral-
lende en om verboden schreeuwende
kliekje van nuttige idioten en commu-
nistisch gespuis, wordt, duidelijk als
men wee t dat h ij met de Centrum Partij
wil bereiken dat er een volksreferendum
gehouden wordt over de vloedgolf van
steuntrekkende buitenlanders. Dat hoor
je de heren NI ET zeggen. Dat is immers
gewoon een beroep doen op de VOLKS-
WIL en het is ook in Holland zo dat
zeker 80% van de bevolking van mening
is dat al die Turken, Marokkanen, Suri-
namers enz. zo rap mogelijk dienen te
vertrekken. Het feest is voorbij en dus
kunnen de gasten vertrekken. Zo gaat
dat bij ons op verjaardagen bv. ook al-
tijd. Nee, dat ZOU een staaltje van
WARE democratie zijn en daar voelen
de hoge linkse heren mets voor. Het is
natuurlijk ook verdomd makkelijk om
vanuit je prachtig gelegen bungalow of
villa te roepen dat we "humaan" moe-
ten zijn en steeds meer buitenlanders
stoppen in van oorsprong puur Hol*
landse stadwijken die daarna razend*
snel verarmen en wcar de misdaadcij-
fers angstvallig stijgen. Ze zorgen er
wel donders goed voor dat dergelijke
gettho's niet in de omgeving van hun
eigen luxe onderkomen ontstaan. Niet-
waar mijnheer Den Uyl ?
Het is dan ook niet verwonderlijk (en in
feite voor ons ideaal verheugend) dat de
aanhang van de Centrum Partij vooral
in de arbeiderswijken te vinden is. Dat
zijn immers de mensen die er direkt
mee te maken hebben ! In de grote Rot-
terdamse arbeiderswijken kreeg de
Centrum Partij zelfs meer kiezers dan

zulke gevestigde partijen ais het CDA.
ce VVD. enz. en werd er de op één na
GROCT3TE partij !!
Hoe er mtossen m dergelijke stadswij-
ken gedacht wordt, moge blijken uit een
citaat uit het superlinkse weekblad
VRIJ NEDERLAND. Enkele intellektue-
len van dat blad besloten op een dag
eens af te dalen in zo'n (."•-nsterdamse)
volksbuurt. Ze struikelde;: naar over hel
vuil in de straten (het is neg niet zo lang
geleden dat Holland vooral bekend
stond om zijn reinheid) en vroegen aan
een ruim 60-jarige inwoonster hoe zij er
over dacht. Dit was haar a-!rwoord : "Je
dochters kunnen hier niet meer lopen.
Dan zit er weer zo'n Turk aan. Je mag
het niet zeggen, ik weet het, maar als er
weer ergens één wordt neergestoken,
zeggen de mensen in de straat: hadden
ze er niet tegelijk een paar meer kunnen
meepakken ? Dat zeggen ze. Zegt u nou
zelf: je kan hier toch niet meer wonen
ais Hollander. Het steekt hoor, dat wij
hier in de straat niks meer te vertellen
hebben. Dat een Turk tegen je zegt:
ha-ha, jullie maken een kindje ? Wij
maken TIEN kindjes. Over twintig jaar
zijn wij hier de baas. Dat steekt hoor.
•Dat je als Hollander in deze buurt niks
meev bent. Moet je zien aan de over-
kant, drie hoog: de hele dag zitten ze
voor het raam, ze trekken hoor, ze trek-
ken allemaal van de steun. Of de man-
nen zitten bij Waroeng Annie. daar za-
ten eerst Surinamers in, maar dat is nou
een Turkse kroeg. Op zondag gaan ze
naar de moskee, dan heb je dat geluid
weer. En als ze hun vuilnis kwijt moe-
ten, doen ze hun raam open en kwakken
ze zo hun zak naar beneden".
Tot zover dit citaat uit onverdachte
bron. Zelfs de superlinkse broeders van
VRIJ NEDERLAND moeten dit soort
dingen toe gaan geven. Alleen als er
dan een partij is die aan deze rotzooi,
aan deze algehele degeneratie iets wil
doen, dan zit die partij fout. Dan DIS-
CRIMINEERT zo'n partij. Dan zijn de
leden van zo'n partij "FASCISTEN".
Onder het gemompel over "humaniteit"
dien je de ogen te sluiten en het volk
van binnen uit te laten verrotten. Waar-
voor ? Opdat de rode "bevrijding" uit
het Oosten dan wat gemakkelijker zal
gaan ? Daar kennen ze het probleem
van de gastarbeiders niet, war' er komt
niemand binnen, behalve dan wat sla-
venarbeiders uit Vietnam, enz. voor de
pijpleiding in Siberië. Die klacjun echter
niet, die sterven vanzelf wel. Linkse hu-
maniteit ten voeten uit. Dat niets te dol
is om de Centrum Partij in een kwaad
daglicht te stellen, mochten we half ja-
nuari van dit jaar beleven. Bij de voet-
balwedstrijd Ajax Den Haag werd door

CENTRUMPARTIJ
AFDELING ARNHEM

POSTBUS 51??
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niet rechts niet links

centrumpartij

WETENSCHAPPERS IN BOEK:

Centrumpartij heef t invloed,vooral op CDA en VVD
(Van onze parlementaire re-

dactie)
DEN HAAG — Hoewel
de Centrumpartij door de
andere partijen is veroor-
deeld en sindsdien bij af-
spraak wordt genegeerd,,
heeft zij wel degelijk in-
vloed op de politiek in ons
land. Sinds deze groepe-
ring haar intrede heeft
gedaan in de Tweede Ka-
mer is er een verschuiving
naar rechts op gang geko-
men in het denken van de
grote partijen alé het gaat
over etnische minderhe-
den.

Dit zeggen de
Kees Drants en de cultureel
antropoloog Willcm Hoogen-
doorn in het boek „Van
Vreemde Smetten Vrij". In dit
werk, dat morgeri verschijnt.

wordt een analyse gegeven
van de opkomst van partij van
drs. Hans Janmaat, die, als er
nu verkiezingen zouden wor-
den gehouden, tenminste twee
en wellicht drie Kaïnerzetels
zou veroveren. De Centrum-
partij zelf zegt na de volgende
verkiezingen zo'n zeven zetels
Ie gaan bezetten.

Volgens de schrijvers kan het
geen toeval zijn dat sinds de
Centrumpartij „haar trom
roert" de grote partijen het
„sluimerende idee van vrijwil-
lige remigratie hebben wakker
geschud". CDA en VVD, de
Beide regeringspartijen, zou-
den zelfs toegeven toe dat zij
niet alleen uit humane over-
wegingen meer aandacht ge-
ven aan de problematiek van
de minderheden. Gewezen
wordt op uitspraken het Twee-
de-Kamerlid Hans Gualthérie
van Weezel (CDA) en een
voorstel van staatssecretaris

De Graaf (CDA, Sociale Za-
ken). \n Weezel zegt — in een in-

terview met een krant — dat
Janmaat met zijn ideeën over
naturalisatie (veel aanvragers
daarvan zouden criminelen
zijn) „de vinger op de zere
plek heeft gelegd". Van Wee-
zel is het met Janmaat eens
dat de criteria voor het Neder-
landerschap moeten worden
verzwaard en hij onderschrijft
één van de zwaarste program-
punten van de Centrumpartij:
Een examen Nederlander-
schap. Hij voegt daar nog a.in
toe dat „Nederland overvol
is", waarbij „een kwestie van
uitkeringen speelt", wat „han-
den vol geld kost".
Het voorstel van Do Graaf be-
helsde een korting op de kin-
derbijslag voor kinderen in het-
buitenland. Volgens Brants en
Hoogendoorn is deze bewinds-
man kennelijk al zover dat hij
een principe als de gelijkheid

in behandeling van Neder-
landse en buitenlandse werk-
nemers verlaat, als een zekere
omslag in het denken van een
gering deel van het electoraat
wordt bespeurd. Het doet de
schrijvers denken aan de tac-
tiek van Margaret Thatchcr,
dif in 1978 inspeelde op de
ideeën van de racistische Na-
tional Front. Zij beloofde dat
haar partij alle immigratie zou
stoppen, „omdat de mensen
bang waren dat het land over-
stroomd zou raken met men-
sen van een andere cultuur".
Het kinderbijslag-voorstel
werd overigens in de Tweede
Kamer door toedoen van de
CDA-fractie verworpen. De
VVD was er wel voorstander
van. Brants en Hoogendoorn
vermelden deze feiten niet.
Wel laten zij Jan Krajenbrink,
specialist van de CDA-fractie
op het gebied van minderhe-
den, aan het woord. Krajen-
brink ontkent dat ook de Ne-

derlandse ' grenzen gesloten
gaan worden.
Hij geeft loc dat de Centrum-
partij een „signaalfunctie"
heeft, maar meent dat het be-
leid er niet op gericht mag zijn
„dat de kiezers niet op Jan- .
maat stemmen". Hij wijst op ,
plannen van het kabinet om te
komen tot een anti-discrimtna- ,
tie-instituut, als ccn mogelijk-
heid stelling te nemen tegen l
toenemende racistische ten- l
densen.
Brants en Hoogendoorn tonen
zich niet onder de indruk.
Volgens hen lijkt de omslag
naar rechts in de politiek
vooralsnog te overheersen en
„als teken aan de wand kan
men zich bedenken dat die -
omslag al veel verder is iri ons
omringende landen".

„Van Vreemde Smetten
Vrij"
Unieboek, prijs Fl. 21,50
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H ben »«n (t»üjic ouden".

/I|IÉ viiJci wu vcrlefeenivk^rdi-
tt' tiij vriiLhilIcnilc bedden
Ik a,iht u ld kiiMlcliijle |c
tin i» (nfujA vuuuover Jhituiul
lidi k^n licniincfcn, |i«il ijtmi-
leluitieu Ouui «eeliuMi, cun
l.cl mei Je Uieien bl^lil n4ti
J'i|J «el icl> u cicn nut Ni
de <kuUl|f o«U J.iui.jji Illi-i 8
«n l»t t |a.n tlietiui^U.uoiunJr
«" de TM 10 I'clll "ll^nu
heb ik irnj «cel oi,Uljn(ii,Vt
buiKjet jedajn"

Ifl lic) Uifiu v*n de J«icn ïe*
H| <licel Jini.iul fumf Wen
duiuljr.iJ "oinü»! bel int hiei
mei beticl , il b^<t,„k Ccn beelie
rune mei mijn nuJen ik *ildc
uic ntcl wMLlcti " Jaitmajl
«ei l l t bl| Sl^ll-.o.

liendc jotJ cll «il.k, ,„£„ hl,
xdriil fjillicl ,111. niel lerui

->ur NcilciLi.4 ' |[ bud divertc
brliiiren in DuiuLnJ en Ud er
u»|n vi.i.i* Icicu kennen"

In '04 ti.uri luimiul in (juud»
een l.illit ,,(1Jll „„ukcif.
buekic ure I><| br.ndJe i.ce
l«Ji liur t 11, j ,1,,, "pui.ntk
•ludeien" i Aniuefdiin />jn
«ton» hjj en pj.iii,„t li^nL,e.

ren ltuJiel<ui> lu '7J
, C„

llujj |Mriiiti ,c Ulur niulK.luu
Hjleer en li.L^lefuuomiwb >d
«Jeui ><n kleine bedrijven

I l i j H «k Uitndien lijd in de
pulmt 1. II,, bei.x-kl een bl,u*e
mt.iiJj( m|«kiinttii nn de
VVD en de KJA Tune» '77 en
'M .4» b» KVI-hd "U l.eb
nuuii ni.tin .cbiJ mei prjlcn
in vultc ><lciir', .Idtit,

«iJeivcnd bij U ï«l Ie-
|fn
een• >-»di|tl te «uiden

KVJ- „| C HA liju
A<n bei eind v*n de |ucn '70

Khrccf tij r^Ji» uil/endnl|en
»«ir DS'ÏO. uuji uuk mei Mij
bof buieidc bel up den duur
niel luen lu Jvur.ul in Vni
Nedcilind dai de N,l.„„Je
leniruiii ixii i i , "• een rel in de
MUICL CTI Aifimlcik.. »u ô c
keven De Oiilnininjilij (ion
de c '«.limiJe') Kjl^de J»imij.,i
»iu bel <c<ct»le lij

"Ik li.J miij,,rii i) (ci,,nki
dji Je il,cntj'> «.jw »[j on» J, „l

«ver muilen op eeo |i|uHi>ckc
«eeutud Uuillen llel il MCI
terecht du politici hel |cvan*
Nedciludu publiek, ebt Huwe-
lijkt niclpoliliel u «Eken ketfl
CD er ikb ook niel u wil verdie-
pen, op wei |ewekli|e muJet
beclnenica Mei de bel.
tn wcule |Hcmiu «r«4cn «pel
leijo leipeclJ du bel klicuil
direct V«H die meuen vcrpciten
en dui Loinea wij ie|eliccti
vour o ft"

Imuucn u bei de |c|iocid<
Cenltumpulij n.u*eli]li aait-
ll|k l< ver|idcien. Er tijn na.
ntu tthiliinitint v« .
iuin> ]500 Wen. nuir "link.
toni en nji vricndjei" (PPR-
KmiicrUd) "bif^ea wel viJ ulc-

lik hiriclruiljei tn tu dui bu-
..,«ou,1en Ktlcn. 'vin racUine
wecl ik nikt. muf die noen
nuct ik mei hebben'."

De CcniiuHipuiij kuinl niel
uodel vaJje uinen bijeen, buudl
Jinmul uundc U Ulleckl.
"«i een optreden vcntuxd
• eij, «u de lul |cbnurd duw
de l-ibf v» dei Lccu» ilK.li-
»ri| bei wcientcbiippclijk bu-
reiu vin de CenirumiJinij (|<-
•xeiiid n*u de cc»ie niinnler
»«O.K*W n. de Tweede We
icld.«uln(. Juiraul weel niel
wuiun.) In AnulcidMi weid
lic uil wur luuiujl uuilu
IpiJi icbuurd door de Lrofon
«.be Bcmeiint. die "«eeu nuu-
lel.„,.mlJli, ,.„ de CP" u. .J
ll|» «i dubt*lieden

"Wel Icgl de EiulujiuJlc tk
*e«iiij." ieti Jiimiut, "Jj e,„-.
(e ludtuk. op tnilicuvervuiliiiM en
de unlillcu nicntcn die biet V»
oen. en di< Kkijn je niel it m»-
|en doen "

f «rfl .ujA -NtJirlaivl „u,
aV HiJttlunJtn- Wajrom j*iu
aji ihtnuti

~llei >Ui lotb belcinul mii
•li je >l die mindcibedeu bier er
in n»h1 In de Kor»n vu die
liLmicIcn nul lek;* dtl Cbril
lenen Uilieilcn liUKIen «Hinjeol
M.JI ie d.e nrijj bier ,uii t,.
M I f e i i. «A bel cenl.Jc an
d„»eip «,.J4, hei bel n.ecne
kon Wij bebben uil|<itlen.l
o.l >e4c'c buiici.Undcr die er in
konil on|c>cei e» milj.xn kul
DM uilen «c nu •} un ƒ JOQ

Wur A wnt y aan Jir t
"We lelilwn un de |crMenlc

IX«Jie<.bi |e\iu(d th de Ten
liuiiifailii v» tl»J oil luiten
».l k*l d.e dj,,' 7,, Ulben |i-
tej;.l / V 7 niilu/d U.i beb je

nyJi» nw wuaen en — «U
met wilt diurintinertii — TI
bi<udweer, palilit. uiavaan
t>» tui je 100000

, 'en bcbuwlijk ouder
M tu nic| ugien (ui *
« eta tenl InTe Newduo..^
dei uil» en «c komen over
l*tmif iwr «el u» kijken M
• <r*u|cinuklbccri.

Wtnneer de Centrumpartij 44
iHcetdeiUid bce/i rullen de
(reuen |oluien wonlca, voor-
nel Jtwnu. llk(ilc buitenli»
*«i wonfc» uru| nur buit le-
nvurd. kei w«rk nuel «orden
ledun duw UiJe builinlinden
«• NnterUndctt, die k|en bc-
koorlijke Uulini bul vuil »erk
killen duu In uiuenUi>| mei
veibuini «w de xxiJe pfemiel
'" « »«llo«ieid « mei I i
500 000 omli,|, „ken, J^mut
»»i Ilij necfi dji niel Uien bc
djleiea, mur een unl<l CP lid
le.oidcn fcuo|lertica <nee, «een
•wie») iW du nu tun du»

RljUg'lrtlen ii]„ Nederlu
den. dm diw becfl Uj hel niel
«vet wunecr bij tpieeki over
builenUnden. Jjut JM(IIUI.
die rc|l rc|eliiuii| crvirinten ie
buien vnn nmmn die Li( over
hciduialclliTi.cn te wua<d wot
den (eitun iuu, Juntiiunj/itien
au leen Ntdcillndt tpickei,

."*Jf M gewone NeduUnde»
lijn die u a bunijc truj jüu
den doen. vind ik d»i |ek niet
Oflubl bei builcatuden tijn
niur umdii de ciien berollir,|
«.liei|£juW kwJi ChM, dn

•wtwiinniie overbeidibclcid
neemt de dixruninuic lae All
tu to douriwi k» je nui krij-
len dil de tndiuhc NeJeflui
•en opnieuw |<dnuiniineciJ
|un «uiden Ol «wnccr »ij Iw
noRelen il> pvliücke vluiklelm-

Kn |un lien «n in irulc mue
ti been fan bij», dui denk ik

dji de iiiciuen ben EMU ducii-
minden

"Oie VielnaiiKH bixil>lus:bie-
lir>|cn. die krij|cn biei een buit-
je vu een ion uii|ebudcn en
een M.c lui uuui kkdin| en in-
ntlicin, Ie ui mui juen beii» '
lijn net je viuuw en je kinder
Ijct en niuwelijk. rond tonnen
kun.ea^ O.e incrutn U|ri|peii., ..„t ..... .. . ^ Yy,,,

ing tlu-
dn kcb niti! U ook ni.
ik in 'M in Atiulerdun
deren, d.tlii u dit ile „U„T^
liiil lei 'U k*u| uil Un Hui
we lullen even «u .oor u re»e-
fenT [tic oun jci- 'kuu|,i u locb
cement «tel bemin hel leidt
I»K Al die [i.ti.vi. die nu
niel urne uil Suunolne bicrhecn
komen mei «en vlieitvii dm
»lt-» ia, d liwe pinden vcor
U**r Ik vind bet .UuiJ. ».
mrd ouk «i de ewip vu Buuicr-
x Ik l») er opnicuiv opbel üvti
maeu Suiiiunicn moeien kien
iicfcrell u redden t>ur willen
»< bij belpelt. nu, ,|, „ Dtl

ucl kunnen kunnen »e w IK*
«n redden d.«r ie lucibei» te
ntlcn"

WIT 'üDfORHUljEH

v jnt dit antwoordfonraulïer na invulling «n ondertekening opsturen naar h
secretariaat van de Centrumpartij, postbus 670. 2501 CR Den Haag.
Oe betalingen kunt U storten of overmaken op de postglro 52 87 138 ran de
Centrumpartijtedenadministratie als U Uw lidmaatschapsgeld wilt betalen, c
op 5? 87 288 van de Centrumpartij Hiddenwegadrainistratie «Is U het «bonnen
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
«aken en geef mij op als lid / donateur, inclusief een abonnement op hè
partijblad Middenweg.

Ik betaal volgens tarief A. B of C naar draagkracht. "

! Tarief A: / 50.- per jaar of O / l?.SO per kwartaal
Tarief 8: f 100.- per jaar of tj f Z5.- per kwartaal
| l Tarief C: ; 200.- per jaar of f*) ƒ 50,- per kwartaal

("~l Ik wil alleen een abonnement of de Middenweg ad / 40,- per jaar

Ik wil een oriënterend gesprek en b«n bereikbaar op tel.:
Ik wil lid worden van de afdeling Jongeren Centrumpartij

{"") Ik wens geer» versere infónnalie niter

Naam

Adres

Posicode ,

Geboortedatum

Handtekening

iel.

Woonplaats
geboorteplaats.

Verdere opmerkingen be t re f fende m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n die U voor de
par t i j w i l t ondernemen:

T o e l i c h t i n g contr ibut i t r t ieJra t j :

Het con t r ibu t i ebedr j i j ii vas tgeste ld naar d raagkrach t . d .w. i . :
t a r ie f A is voor I tvjen/dondteurs net een minimur.ii ikoinen, M r i e f 3 voor
ten gemidde ld ( ' , n o d a a l ' ) in k Me n en t a r i e T C is voor lédm/ttuneueur*
niet een hoog inkomen.
Mocht liet m i n i m u m t a r i e f een te zware b e l a s t i n g voor U z i j n , Jïn k u n t U
een ver.'oen uit redui t u i n j i e n t n tun het b-'jstuu'1 van Uw k r i n g of a7d«lir
Wanneer ü t.tr ^war t<>at b e u a l t , w i l t U aan ?o \  i tudel i.;k t i j n om hei
aiUomcims.li te la ten ai ' scnri jven van l.h„ r _ - V ü n i n < j . OH ir. ve-b<ind met de
hoge rtiïiii



UITTOCHT VAN ON/E POLITIEKE GLADIATOREN. OOK GIJ. UKUTUS BRINKHORST...
B RIT)A'S BISSCHOP. DIFNS MANTELORGANISATIE PAX CHRISTI SAMEN MET DE l NV PAL
VOOR WERKELOOSHEID IN DE DEFENSIE-INDUSTRIE.
KOMM \NDFUR BEVEEL EN WIJ STEMPELEN '. HOF NIET-BIJ-BROOD ALLEEN VEKSILR-
DLR BOERSMA MET MILJOENEN MORSTE. VADERTJE DRLES ZWIJGT NIET OVER ONZE
BUITENLANDERS...

HZE MAN IN HOLLAND
KEEK ER NAAR

En zo valt de stilte rond de
Hofvijver na de uittocht van
onze glad-storen. Wiegel
ging. Van Agt stapt op, Ny-
pels keert niet weer. Ter-
louw houdt het voor gezien
en ook Brutus Brinkhorst
gaat de zcn achterna.
Wie volgt? Ruud Lubber*
toch niet? De schrik «loog
m e al in de benen toen ik
van zijn aarzelingen voor het
premierschap vernam en
Ven Kemenade a) weer zeg
opduiken. Pas nu begrijp ik
vvcarom de socialisten van
or-.is elf provincies er zes en
twintig o? daaromtrent wil-
den maken. Dan zouden er
heel wat meer commisaris
van (ie koninginposton te
verdolen zijn! Nu wordt het
dringen om de pluche stoe-
len in onze goudbeslagen
provinciehuizen. Maar al la-
ten de coryfeeën zich dan

uitkopen, ik geef mijn gren-
zeloze vertrouwen in ons
parlementair demokratisch
bestel niet op. Zolang we
nog een Jan Nico Scholten
hebben, de Kamer klapt als
Marcus Bakker (ook al door
de zijdeur af) uitgeluid
wordt en Retos ter Beek de
wereldverhoudingen in zijn
eigen zakagenda blijkt ts
hebben is er nog hoop. En
vergeet ook die nobele geest
niet die de v redesstichters
van de PSP voortbrachten.
Van der Spek.

Van auto's moet hij hele-
maal niets hebben. Maar je
kunt niet op Schiphol ko-
men of je ziet hem bij een
Aeroflot-machine. Lucht-
vervuiling, zegt Van der
Spek door lijntoestellen gaat
meteen over als je de lucht-
vaartmaatschappij maar na*
tionaliseert. Zo zit dat
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Informateur vtn KemenatJa. Kwam toch
nier weer Mn bod.

Orent. Fot;t gedaan met Surina

Eenvoud is immers het ken-
merk van het ware. En
daarom wil ik ook mijn vol-
le instemming betuigen met
Pax Christi. Sanctus Simpli-
citas! Deze organisatie die
mgr. Ernst van Breda met
zijn bisschopsmantel bedekt
houdt deed weer een verras-
sende uitspraak. Alle bedrij-
ven die hier voor de wapen-
industrie werken moeten
dicht De FNV. die al zo-
veel heeft bijgedragen aan
het op de keien brengen van
onze werken zal, als het aan

vakbond» Kommandeur ligt.
deze aktie steunen. Zo mag
ik dat horen. (Commandeur
beveel en wij stempelen. En
het markante is dat Pax

Christi die fabriekwluiting
slechts tot on* land beperkt
houdt Zou die eerwaarde
mantelorganisatie niet eens
met Van der Spek mee kun-
nen vliegen om wat aller n»
tieve wijsheid in het oosten
op te doen? Laat ik 'itus-
sen een werkelijk wi... Tisn
aan het woord later.. Ik
vond een aantal gelift-t<i ge-
dachten van de "grc-ntva-
der" van DS'70, dr. V.-Jem
Drees in een Vlaams dag-
blad, de "Gazet van Antwer-
pen". Nederland, zegt daar-
in onze vroegere minister
president (di« nooit naar
een miljoenenbungalow taal-
de en evenmin van uitrusten
m de gouden luwte wild»
weten) verkemt m een
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noodtoestand.
Ik begrijp best waarom onze
pers Drees in zijn onopval-
lende woonhuis aan de
Haagse Beek l aan niet kan
vinden. Lees wat hij volgens
de Gazet over o n z e bui-
teni.vnders en Surinamers
zei.
"Nu Bitton we met een over-
vloed aan buitenlandse ar-
bek!» brachten. Aanvanke-
lijk v°rd gezegd dat ze hier
slechts tijdelijk konden wer-
ken. Daarom mochten ze
ook hun gezinnen niet mee-
brengen. Dat vond ik per-
soonlijk een harde maatre-
gel. Maar uitgerekend toen
de hoogkonjunktuur op-
hield en ze dus overbodig
werden, lieten ze de gezin-
nen maar overkomen. Daar-
door is de woningnood aan-
zienlijk vergroot evenals de
werkloosheid.
Ook het binnenlaten van
200.000 Surinamers kwalifi-
ceert Drees als een enorme
beleidsfout Suriname is

vier keer zo groot als Neder-
land en heeft een bevolking
van Oen Haag. Het is bo-
vendien een vruchtbaar land
met volop mogelijkheden
voor de landbouw. Toch
zijn ze in groten getale hier
naar toe gekomen, Die on-
gebreidelde toelating heeft
de kosten omhoog gejaagd.
En verder is de werkloos-
heid hierdoor geitegen. Er
zaten weliswaar flinke arbei-
ders bij, maar die maakten
Nederlanders overbodig.
Men heeft die 200.000 Suri-
namer* hier toegelaten, zon-
der dat daar reden voor was.
Hun komst heeft de onte-
vredenheid onder de Neder-
landse bevolking aangewak-
kerd".
Drees kijkt, al is hij dan 95
ook glashelder naar het lui-
lekkerland van onze verzor-
gingsstaat.
Zei hij tot de "Gazet":
"ledereen heeft bij de bij-
stand recht op het volle mi-
nimumloon. Daardoor werk

je in de hand dat de neiging
te gaan werken niet bijzon-
der groot meer 'n. Daar
komt bij dat iemand die een
baan heeft extra kosten
heeft voor vervoer en kle-
ding, enz. Alleen om die re-
den kan het voordeliger zijn
in de steun te zitten dan te
werken. Bovendien kan een
werkloze er vaak zwart wat
bij doen. De één kan dat
veel eenvoudiger dan de an-
der. De mensen gaan er van-
uit dat je alles aan het rijk
kunt vragen. Wanneer nieu-
we initiatieven ontplooid
worden, wordt snel gezegd;
we gaan het rijk subsidie
vragen. Dat is het eerste
waar ze aan denken.
De minima zijn een enorm
strijdpunt in de politiek. En
voor de vakbeweging is het
een heilige koe.
We hebben een enorm te-
kort. Dat zal gedekt moe-
ten worden door bezuini-
gingen, maar dat gebeurt zo
slap mogelijk."

Klare taal lijkt me van de
eminence grise van de na-
oorlogse politiek die de doc-
torandus uit Buttenveldert
en de ex niet bij brood al-
leen-versierder van het
C.D.A., Boersma de les
leest:

"Na 1973 15 het fout ge-
gaan. De jaren '50 en '60
zijn jaren van opgang ge-
weest Toen kwam de olie
crisis en de internationale
recessie. Daarop is verkeerd
gereageerd. In plaats van re-
kening te houden met een

depressie, is men doorge-
gaan alsof men in een hoog-
konjunctuur zat In de pe-
riode van '73 tot '77 (het
kabinet-Cen Uyl) is 44 mil-
jard gulden meer uitgegeven
dan daarvoor. Dat is buiten
alle proporties. Boersma
vooral is één van degenen
die de uitgaven sterk heeft
doen stijgen".
Valt daar nog iets aan toe te
voegen?

JACOB MARISSTRAAT KLAAGT NOOD:

"Gemeente stopt straat
vol met buitenlanders"

DUS OEKRAN

HAAGS DAGBLAD

Bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer op 8 september 1982 behaalde
de !"•• trum Partij één kamerzetel. Op
9 se-vr. mber plaatste de Haagse hè Cou-
rant ...l bericht met de voormelde kop
groo- Bewoners van de Haagse Schil-
denv.-jk zijn ook lezers, en die lezers
blijfc:?.i massaal op de Centrum Partij
te hî oen gestemd. Dit zal wel de
overweging geweest zijn om aan het
adres van de geplaagde bewoners van
die stroot in het hartje Schilderswijk zo
grote en uitvoerige aandacht te beste-
den. Een of twee dagen tevoren zou
het ondenkbaar geweest zijn zulk een
bericht anders dan in afkeurende zin
of in het geheel niet te brengen. Dit
zou immers racistisch, fascistisch etc.
moeten heten.

Alles goed en wel, maar de bewoners
in de oude volkswijken van de grote
steden moeten de tolerantie jegens
buitenlanders, hun medebewoners,
vaak op één trap, onder, boven, naast
hen, opbrengen, die de bewoners
van betere wijken hun opleggen. Want
het staat zo onneijes tégen buiten-
landers te zijn. Hebben zij niet ons
vuile werk willen doen etc., etc.
Di1 di ie Gebroede! s Maris waren zonen
van i'en Tsjechisch ijastarbeider, die be-
gin vorige eotiw naar Don Haag was ge-
konirn. Diens komst betekende dus
een verrijking van He Nwlorlandso ciil-
Hun. DU bewoners van d<? Jacou Mariv
straat anno 1982 /ien dit met de toe-
vloed van vrepnxHingen naar hun
stra.it kennelijk anders.
Bij hut succes van de Q-ntrum Partij,

dat drs. Janmaat een zetel bezorgde,
sprak minister-president Van Agt dat
de Centrum Partij uitging van onwaar-
digheid van mensen tt'gerove' ünderr
mensen en dat hij die partij veraf-
schuwde. De P.v.d, A. -burgemeester
van Rotterdam Bram Peper, socialist,
groot geworden in het P.v.d.A, broei-
kasje dat drs. J. den Uyl uit Buitunvel-
dert aanhield, pratend over het feit
dat de Centrum Partij op de P.v.d.A.
het mr«te aantal stemmen in zijn ge-
meente had bohaaid, toonde zich ver-
baasd en bezoigd: Toch eens i't-n on-
derzoek doen naar het waa'tvn van die
stemmen. Typisch ontwaken van struis-
vogels. Onwillig trekken zij de kop uit
het zand, knipperen verbaasd en ver-
stoord tegen het felle licht van de
werkelijkheid en raken in paniek.
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D« meest* Nedtitldnders weten, als
struisvogels, n;<r' vvs; er gaande is. In
de oudfr volk'.wijker plegen zij niet te
komen.

Uesbeth <\fr- U-, l, >-ga va'i de grote
Jofv- d'<; zo gaarde o;M:..n-it voor de
aU:":vrmsten etc., etc. .'.«rd eens de
vrs-i gesteld hoc z i j z.c' 20 voelde in
had' bungalow in B'.Jiten/eldcrt, Am-
ste.'-i.im's dure buitenwijk met uitslui-
ten ; managers tn hoc'ibetaalden rond-
oni i» dito bungalows. Haar antwoord
was dat van. een telcurqeTtelrip, beetge-
nomen consumente: "Wi; kochten des-
tijds bouwgrond in een nog niet be-
bouwde wijk. W:j i,cnc!:r, toen ook
niet weten dat er uits:uitï~ci dure bun-
galows rondom zouticr- '--.omen." Waar-
om heeft de partii r et spontaan een
geldinzameling gehouden om het be-
drogen gezin Den Li v' aisrcg aan een
etagetje drie hoog achter 'i de Pijp te
helpen?

En Dries van Agt? Woont in een villa
in het keurige viliadcrp Groesbeek en
heeft als door-de-weekse woning een
flat in een deftig Haags wcor.blok, bij
paleizen, ambassades, ministeries e.d.
Het enige risico dat hij loopt is ge-
loofs- en partijgenote Marga Klompé
ooit te ontmoeten. Ook zij is verbeten
tolerant.
Maar geen van allen hebben gastarbei-
ders in hun omgeving, geen bloed
drupt door het plafond omlaag vanwe-
ge een ritueel geslacht cfferdier op de
etage beneden, geen veilen en inge-
wanden van het geslachte vee liggen
op het balkonnetje boven hur. tuintje
etc., etc. Zo kun je tolerant zijn en
afgeven op mensen die op de Centrum
Partij hebben gestemd, de mensen uit
de Schilderswijk en daarmede verge-
lijkbare buurten in Amsterdam, Rot-
terdam, Utrecnt, etc.
Die bewontr; waren, ais men da woor-
d<•-•: ,-an de politici mocht geloven, de
trc '.elkinderon van de politiek. Een
soi;-ial bewogen man sol'iciteerde in
err-it naar het bürge'ru'i.'tteti.imbt van
D*n Haag cp grond van de verdienste
in .k- Schilderswijk geboren te zijn.
Op flrond van uitsluitend die verdien-
ste is «r een socialistiscn jongmens wet-
houttei gewenden Of de Sclulderswij-
kers er vee' aan iirhKn.' De toleran-
tie-predikende NrdO'isndeis discrimi-
neren iijut; -Uit is ui turn oqcn t!e ergste
zonde na.ir «Ie moti;- cfezei d.igon. We!
lopen ,::j te hoop indien in hou flatge-
bouw een aannemer of een metselaar
ot timmerman /ou willen kumen wo
nen. Dan stemmen /ij zo''i kandidaat
weg. Dat kan immcis niet1 M nor Schil-
derswijkyrs en rtJt sla'i mensfi is net

i-iüni1^ i'J j i
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Hsapse Jacob Marisstraat. Volgens p.'astse!;/* e <on: i met

goed genoeg om meewarig over te
doan, maar zij moeten we! tolerant
zijn.

In het adres van de verontruste bewo-
ners van de Jacob Marisstraat staat on-
der meer deze klacht:
"We worden verdreven uit onze eigen
straat. Vroeger was het hier gezellig.
We zaten in de zomer tot twee uur
's nachts buiten. Nu is elk contact ver-
loren gegaan. Cudere mensen komen
niet meer naar buiten. Overal om hen
heen wonen buitenlanders die niet zijn
te verstaan. Eik huis dat leegkomt
wordt betrokken door buitenlanders.
Vaak twee-over-één-trapwoningen. We
kunnen niet eens afspreken wie de trap
schoonmaakt, want ze begrijpen ons
niet. Var tie kant van de gemeente
wordt gezegd dat we begrip moeten
hebben voor andere culturen, maar
men h.cudt er geen rekening mee dat
wij ook een cultuur hebben. De be-
stuurder*: kunnen makkelijk zeggen dat
we buitenlanders moeten accepteren,
maar in die mooie straten waar zij wo-
nen komer, ce<?n buitenlanders. Dan
voel u> v.ok niet waarover het gaat.
Nogmaals, hi't <jüat er niet om dat het
biiiti:;ii.!",lcr$ zïin maar door het nan-
t:ii kunnon wij mr l meer leven zoals
wc i1.it .iK.jO qijwoo-' waren".
En nu ei cnr» politieke gineperinq is
opitcsta.in die deze verciioniji.'n noden
uitdraagt, is het Binnenhof '.e klein on
sla.it men aan het schelilen. Is dat wc!

Drs. Janmaat gaat er kennelijk niet or-
der geb-jkt dat men hem uitmaakt, in
tegenstelling tot ds communisten die
gekoesterd en vertroeteld worden. Hi;
moge in de Kamer eenzaam zijp, hij
is in het land niet alleer;, Hij wordt
gedragen door de steun van de aiier-
armsten in onze samenleving. Iets wat
Joop dsn Uy! en andere progressieven
niet meer kunnen zeggen.

Ergerlijk is dan ook wel wat de poli-
tiek de bewoners van de oude buurten
heeft aangedaan. Voor hen zijn die
ga'i3rbeiders nic-t gekomen orrs "het
vuiie werk etc." te doen. Voor hen
bleef dat "vuile werk" gel'ike'iik Js
voorheen beschoten. Wie gebaat z'-;^
geweest bij deze imprit \an rrenssn
ais arbeidskrachten? De mu^inotionale
o!ie--ndustrie die in de jaien v i j f t ig en
zpsf g aai de zeehavens Z'P neergestre-
ken. De lo'iun wcr-len rrjdoende !a;i>i
gehouden. De vv-rvst is w03 wegens het
stijgen van het kcistenpeil en z<i ver-
dwiiaen a's zwaluwen vtor de herfst,
Nederland met een ontwrichte econo-
mie, verontreinigde horton', en werke-
loos jewoidfn n:isT,;ilit'f-ei's se i", te .'la-
tend. De tconni.Hiyt •>co;>.'jrr'scht' ino-
fetcn, waarcniVr ile veel gtroomiJt Jci-
le Z'jlst'J. n;'hi)eo i'K-t dein Kor te
bjan-rconom-i' oiote problemen opge-
roepen.

De P.v.d.A. vooral ijverrJ* voor toela-
ting van vreemdelingen en wist de
voormalige kolonie Suriname leeg te
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ier» lopen naar Nederland De andere
'partijen, uif vrees voor racist e.d. te
worden uitgescholden, speelde me*;.
De P.v.d.A. hoopte door die toevloed
van door hun overkorr.sj stemge-
rechtigd geworden Surinamers haar
tar, 'ride stemrnenaanharg op peil te
hokten. Vandaar nu do eis dat ook de
anc^re buitenlanders stemrecht moe-
ter; verkrijgen. Het belang der bevol-
ki.!% wordt zodoende opgeofferd aan
zu,.-re partij-baatzucht. Financiële
baat hebben vooral de speculanten in
huisjesmelkerij gehad. De ellendige
19de eeuwse woonwijken leverden
grote voorraden onverkoopbaar gewor-
den krotten op, die aan de toevloed
van buitenlanders tegen fantasieprjjzen
verkwanseld konden worden.

De pers kan tenslotte de ogen voor de
problematiek niet gesloten houden. En
als het niet anders meer kan, worden
de problemen geconstateerd zonderde
oorzaken en de schuldigen aan te wij-
zen en zonder een oplossing voor te
stellen.

En die oplossing durft de Centrum Par-
tij kennelijk wel te stellen: de grenzen
sluiten voor verdere toevloed van bui-
tenlanders en de aanwezige buitenlan-
ders aanmoedigen terug te keren naar
eigen l,j;id, en de financiële mogelijk-
heid daartoe te bieden door aanwen-
ding van de enorme bedragen welke
Nederland thans uit pure partijpolitiek
vergooit aan de zogenaamde Ontwik-
kelingssamenwerking. Indien die gel-
den dan toch moeten worden geofferd
op het partijpolitieke altaar der ver-
plicht beleden menslievendheid, dan
maar daarann bestond. Het komt in
ieder geval a's een doelmatige beste-
ding voor.

Racisme? Fascisme? De menigte, ver-
zamo'H op het Binnenhof om te pro-
testLV.'i tegen de beëdiging van de
heer Jjnmaat als kamerlid, brulde deze
sche:o-.voorden uit. In hoeverre berust
dit cc ernstige kritiek' Heeft men ken-
nis «gnomen van doelstelling en pro-
grar..,-* van de Centrum Partij? B'ijk-
baar niet. Want hoe kan een zinnig
mens in het verlangen dat vreemde-
lingen worden geweerd en terugkeren
naar ciqen huis en haard racisme of
fascisme bespeuren? Het gemak waar-
mede op lu.uruchtige wijze deze ver-
wensingi"i Borden overgenomen, zon-
der etgt, kritisch ooiüccl, is Ooangsti-
9end, allereerst voor het voortbestaan
•n functioneren der democratie. Want
die berust op de veronderstelling dat
tedere kiezer een eigen kritisch oordeel

•:SV".•ƒ \t

i/yt. Achter bustsnlandsa stern-

heeft gevormd. Nap.'
dictatuiir.

De wec-islan van h«rt succes
Centrum Paifj is r«odï merkbaar,
ds Troonrede worden vele miij
het vooruitzicht gesteld voor
ring van de binnensteden. En de st
secretaris voor minderheden
horst heeft thans bekend aemaaktj
mies tn willen verstrekken aan l
landers die willen terugkeren n&ar'l
land van herkomst. Verdor eist hij i
de leden van de zogenaamde etoi
minderheden moeten begrijpen!
zich dienen aan te passen aan
wooriten er, tradities hier te
— eis van de Centrum Partq! -
voegt hij er snel aan toe, om nif
worden uitgescholden voor fa
racist etc., zonder daarbij eigen l
dere karaktertrekken op te geven, l
een lonkje naar links, een lonk je i
rechts. Zo kan men toen niet in i
een ;and besturen. Men moet zich»
ook niet erover verbazen dat lü
een ander geluid verlangen,
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culturen botsen. Huurman gaat tcfiopen sljchtan.
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AANMELDINGSFORWULIER

JA IK STEUfc' DE COTRURPARTIJ IK HAAR STRCVOt Ji!£DEfttMiD

«EER LEEFBAAR TE WAKEN U I !

IK KEEF RE GAAS'Or; PP ALS :

O lid

O donateur

IK ONTVANG HIEÏÏDOO.R K / l A N f E L I 3 K S DE
(partijorcjccn) EN ÜETAAL f--AAR
O tarief D: in overleg pur kwcrtcol ü overl* per Jaar
O tarief A: ƒ 12,50 per kwartaal O ƒ50,ÜO per jaar
O tsrief B: ƒ 25,Uu per kwartaal O ƒ100,00 por ja«r
O tarief C t f 50,00 per kwartaal O ƒ200,00 per jaar
IK BETAAL KA OKTVANGST VAN ACCEPTGIROKAART.

NAAM : man/vrouu
STRAAT :

POSTCODE t PLAATS:

ÏK ban op dit ogenblik U/EL/GEEN lid ven een endere partij,
NAMELIJK!
IK ben geboren op: te:

HANDTEKENING:

i nvull en/aank rui sen/o'oo rhal en.

DIT FUHflULlEi. IN EZf; GESLOTEf EK üLFiJAMCEERDE ENVELOP

OPSTU<?EK f ' A A K : CEf Tf.UrïPARTI J

POSTÜUS 670

2501 CR- DEK HAAG



ANTWOORDFORMULIER

U kunt dit antwoordformulier na invulling en ondertekening opsturen naar,het .
^secretariaat van de Centrumpartij, te*ttmŝ 7̂̂ 5ö*=€R—te*s#*s$.f;té st«*/«^.Voufr J
""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 Middenwec.
Ik betaal volgens tarief A, 3 of C naar draagkracht. *

Tarief A: ƒ 50,- per jaar of r*"1 ; 12,50 per kwartaal

Tarief 3: ƒ 100,- per jaar of j ] ƒ 25,- per kwartaal

F~3 Tarief C: ; 200,- Der jaar of f"! f 50,- per kwartaal

T l Ik wil alleen een abonnement of de Middenweg ad / 40,- per jaar

r~l Ik wil een oriënterend gesprek en ben bereikbaar op tel.:
i i Ik wil lid worden van de afdeling Jongeren Centrumpartij

Ik wens geen verdere informatie meer
ik ben op dit ogenblik wel/ geen lid van een andere partij, namelijk:

Naam ^ man/vrouw

Adres tel

Postcode Woonplaats
Geboortedatum geboorteplaats
Handtekening

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

u

Toe'1 i enting contributiebedrao:
Het contributiebedrag is vastgesteld naar draagkracht, d.w.2.:
tarief A is voor leden/donateurs met een minimuminkomen, tarief S 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.
Wanneer 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.

CENTRUMPARTIJ
AFDELING ARNHEM

POSTBUS 5122
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ARNHEM

" ALLE LASTER TEK SPIJT "

Herhaaldelijk zijn door luidgalmende holle vaten mensonliel/en-
de aantijgingen aan ons adres gedaan, waarvan de uitlating dat
wij racistisch en/of facistisch zouden zijn ronduit de meest
grove en domweg de minst genuanceerde is.
Meestal zijn de verwijten slechts uitvloeisels van verwarde,
vage psychen, welke nooit ook maar de minste moeite hebben
genomen om op de hoogte te geraken var onze standpunten.
Voor hen gelden de drie Os van: Onwetendheid, Onbenulligheid
en vooral Onnozelheid.
Anderen, die iets "tegemoetkomenlijker" zijn en geen echte
wrok tegen ons koesteren hanteren kreten als: "fascistoïde en
raci stolde", welke naar mijn idee enkel eufemismen zijn van
quasi-genuanceerde creaturen welke ons "o, zo humaan, tenmin-
ste nog" het nadeel van de twijfel gunnen.
Ik zal mij echter beperken tot de analyse van de kreten
"racistisch" en "fascistich",

Racistisch= volgens het racisme , racisme= rassentheorie.
De NVU heeft een rassentheorie in haar leidend beginsel, de
Centrumpartij distantieert zich hier terecht van, Öe Centrum-
partij heeft slechts een defensief karakter t,o.v. de inbreuk
op onze eigen cultuur en dat op zodanige wijze dat andere
culturen ten volste in hun waarde worden gelaten,
Uij stellen ons op als gelijke, maar willen wel onze identiteit
behouden. Dit heeft niets met racisme te maken maar is een
gezonde en natuurlijke afweerreaktie wanneer je zelf bedreigd
wordt. Voor diegenen die ons partijprogramma en opvattingen
kennen is het ovrbodig dat ik er op wijs dat de Centrumpartij
geen enkel verschil maakt in ras, huidskleur, sexe etc, etc» etc.
Nog sterker wij moedigen het in principe zelfs aan als een
buitenlander de laatste stap neemt om de integratie te com-
pleteren en zich laat naturaliseren. Een aanpassing aan onze
cultuur juichen wij toe Maar het moet niet zo zijn dat
de te naturaliseren persoon eem verkrachter of bijvoorbeeld
drugshandelaar is, daar zijn wij uiteraard tegen, er is al
meer dan genoeg criminaliteit in ons land,
Merkwaardig is het 149 van de 150 2e kamerleden het blijkbaar
minder nauw nemen met de criminaliteit, waardoor de zoveelste
aanslag op onze fatsoenlijke burgerij wordt gepleegd.
Wij zijn tegen racisme en tegen discriminatie ( ook als die
tegen onze eigen bevolking gepleegd wordt !!!!!!!!) , maar
zijn voor vergroting van de openbare veiligheid en voor
garanties tegen nationaal cultuurbederf ! ! ! ! !

Fascistisch ??- fascisme: anti-parlementair/ de wetgevende
en de uitvoerendeVzijn opgedragen aan een diktator.
Verder kan vermeld worden dat tot de wezenstrekken van het
fascisme oa. behoren: geweld, ondemocratisch gedrag, intimida-
tie, censuur en aanverwante verschijnselen.



In het programma van de Centrumpartij staat letterlijk:"De
evenredige vertegenwoordiging in het parlement wordt onverkort
gehandhaafd.", dit impliceert dat de Centrumpartij volstrekt
parlementair is en onze demokratie eerbiedigt. Verder moet ver-
meld worden dat de CENTRUMPARTIJ de enige partij is in Neder-
land die van het referendum een serieus programmapunt heeft
gemaakt. De Centrumpartij is daardoor de meest demokratische
partij van Nederland.Voorts heeft de partij een open en ge-
weldloos karakter zodat iedere vergelijking met fascisme als
een waanbeeld of hersenschim van de hand kan worden gedaan.
Indien U de omschrijvingen van fascisme kritisch bekijkt kunt
U constateren dat niet een wezenstrek van het fascisme in de
ideologie van de Centrumpartij verweven is.
Dat wil niet zeggen dat er geen fascisme is! ROOD FASCISME is
er genoeg !!! Zo fungeert het rellenschoppend gespuis van de
hoofdstad, deels behorend tot CPN, PSP er PP'R met al haar
terroristische methodieken tot het nageslacht van de SA !?!?!! \r vertel dit maar eens aan een communist of PSPer( mond

spoelen), dat valt niet mee, want deze subversieven ( oh,
sorry: subversoiden) zijn ziende blind, horende doof en stellen
na het aanhoren (met peterselie in de oren) van onze argumen-
tatie botweg : "Ja, maar bij jullie is het latent en dat is
het gevaarlijke "»... Dit impliceert dan mijns inziens dat
alles wat je niet ziet niet te vertrouwen is, dat je niemand
dus ook niet je naaste meer kan vertrouwen. Niet zo bevorderlijk
in een wereld waarin samenwerking een vereiste is en geen tegen-
werking.

Enerzijds zakt de moed mij bij het aanhoren van dergelijke
baarlijke nonsens in de schoenen, anderzijds ben ik opgelucht
te kunnen beseffen dat zulke doemdenkers zich niet onder
onze gelederen bevinden ! ! i i l M ! !

Alle laster ten spijt !!!

Hans Cornelese te Arnhem.

CENTRUMPARTIJ
AFDELING ARNHEM

POSTBUS 5122
6802 EC ARNHEM
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xmeer e.o. verspreiden. Wij wensen een eerlijke behande-
;ng en willen geen verdachtmakingen accepteren die ons niet

it. Daarvoor zult u een ander slacht offer moeten zoe-
••ti.
:j vertrouwen echter op de objectiviteit, van uw berichtge-
_ng en verbli.1v/en inmiddels, met vriendelijke groeten,
-cretaris Centrumpartij
"ing Noord Brabant.

*******
•laas, de oprechtheid van het BW en de objectiviteit en
-.rlijkheid schijnt niet aanwezig te zijn bij dit weekblad.

i hun uitgave van 12.5.1983 verscheen onder de rubriek
i ortom" een summier artikeltje inhoudende.: "Ondnnks de
"inocratiache richtlijnen voor het BW, /.uit u het ons toch
ret kwalijk nemen, dat we een zeer uitgebreid schrijven
,-n de Centrumpartij niet plaatsen. En als u dat ons toch
^alijk neemt, dan begrijpt u er volgen» on:i niets van ".
hofterig !!! Dat ia de democratie die in ons land opgeld
^et.Pas op voor indoctrinatie door middel van bladen welke
mt de waarheid willen schrijven. Pas op voor partijen
• Ike zich onder het mom van anti facititiuche committee's
r.tpoppen tot fascisten. Pas op, dat wij Nederlanders onze
..arde niet verliezen.
•t werkelijke programma van de Centrumpartij ziet er heel
.ilors u i t , dan iedereen u wil doen geloven. Wij zijn op -
elite Nederlander Li, die opkomen voor Nederland en tegen

v-rloedering en verpaupering zijn. Wij zijn tegen het opko-
rirtf1 anarchisme, wij zijn tegen kraakbewegingen en willen

>?t drugsprobleem bij de bron bestrijden. Wat wij over
;itenlandera y.eg/ren is: Nederland is geen immigratieland,
j.i «top vreemdelingenstroom. Wij zeggen niet alle buiten-
mders er uit. Wij zeggen alle illegale buitenlanden er
t. Want daar is een wet voor. Voorts zeggen wi.} alle bui-
nlanders die zich hier als criminelen ontpoppen, hier

• roordelen , uitwijzen en hun straf uit laten zitten in
• :ti eigen land. Wij willen een grotere vorm van democratie
or iedereen mee te laten beslissen in een referendum,
n volksraadpleging, waarbij de Nederlanders een vinger

>?n de pols krijgen in politiek den Haag. Dat willen wij.
j J willen een milieuvriendelijk Nederland, een groen Ne-
'•rland, ook de binnensteden.
It u iets meer weten, stuur eens een kaartje aan
•STBUS 135, 0830 AC BOXMEER, en u krijgt van ons een in-
rmatie.pakket. STRUN DK CENTRUMPARTIJ, ZIJ IS HKT WAARD !

„Geniet m v lekker van dit weekeinde, .

wdnt dit is jullie laatste"

Grove uitingen van
racisme in Boxmeer
VUILSPUITERIJ EN LEUGENACHTIGE PUBLICATIE VAN HET
BOXMEERS WEEKBLAD.

Het Boxmeers Weekblad, een huis aan huis blad, dat gratis
wekelijks in en rond Boxmeer verschijnt, had in haar uit -
gave van donderdag 5 mei 1903 als "kop" op de voorpagina
bovengenoemde tekst.
In samenwerking met oa. de PvdA werd hierin op een leugen-
achtige, misselijke manier uitgehaald naar de Centrumpartij.

Wat ia cr gebeurd ? Ter gelegenheid van de l mei-viering
heeft de PvdA in Boxmeer een "politieke krant"'uitgegeven,
waarin een intervieuw voorkwam met een Turkse familie in
Boxmeer, de familie Can., wnnfindü a.-UT Van Sneylc Hl L£ fiojt-
meer { tel.: 0885b_-5398 ). In dit intervieuw" vertelt ïassar,
*" "... Van echte discriminatie is volgens hem alleen maar
sprake vanuit een aantal rechtse groepen, met name de Cen -
trumpartij. Twee' keer heeft de familie Can ( net als andere
buitenlandere ) een brief ontvangen van de CP, waarin ze
verzocht werden uit Nederland te vertrekken en waarin de
buitenlanders de schuld krijgen van de ekonomische krisis.
I'mel en Itek hebben de CP opgebeld om te reageren. Maar de
CP had alleen maar belangstelling voor hun naam en adres,
en daarom hebben ze verder maar van reakties afgezien ".

Tot zover het intervieuw met Yasaar Can. Toen ook dit "po-
litiek krantje" in onze bus dwarrelde, waren we toch wel e-
veri nieuwsgierig naar de zg "dreigbrieven". Wij namen dan ook
( met briefhoofd van de CENTRUMPARTIJ" kontakt op met de
fan. Can, en vroegen hun ons van de bedoelde brieven kopien
te doen toekomen, om na te kunnen gaan, wie er uit naam van
de Centrumpartij dergelijke nonsens aan Turkse families
stuurt. U begrijpt het zeker al, wij kregen geen antwoord
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Wel verscheen er op 5 mei 1983 een groot artikel in het
Boxmeers Weekblad,waarin oa, ook over deze Turkse familie
•jerd verhaald. Wat niet gepubliceerd werd is, dat wij in
ons schrijven duidelijk afstand hebben genomen van derge-
lijke methodes, daar dit methodes zijn die door de linkse
jzroeperingen worden gebruikt, maar niet door de Centrumpar-
tij. In het betreffende schrijven aan de fam.Can stond en
niet anoniem zoals het Boxmeers Weekblad wil doen geloven:
"Mocht ik van u binnen afzienbare tijd hierover niets meer
noren, dan neem ik aan, dat u enkel belust bent geweest op
SMJbliciteit en belangstelling,waarna wij over zullen gaan
tot passende maatregelen te treffen ". En met deze passen-
Ie maatregelen werd bedoeld, het geheel als een leugenach-
ig verzinsel openbaar aan de kaak te stellen. De anti-dis-
riminatie-wet is er om minderheden te beschermen, maar ook

•wn Nederlanders te beschermen, die door de gedragingen van
•.inderheden vaak gekwetst, gekrenkt en gediscrimineerd wor-
•«n. We hoeven niet alles te pikken.
üet BW maakt voorts melding in hun artikel, dat de exploi-
tant van café 't Centrum telefonisch bedreigd was. Ook dit
;-ou volgens Hans Vedder, voorzitter van de PvdA in Boxmeer
-zo moet men uit het artikel geloven- het werk zijn van de
entrumpartij. Ook de heer Vedder hebben wij geschreven,
at elke vorm van geweld de Centrumpartij vreemd is,iets
.at niet g'ezegd kan worden van de linkse politieke partijen
i de zogenaamde "anti-fascistische-groeperingen", die dui-
i^lijk linkse fascisten zijn.
ok van de heer Vedder, geen kommentaar.
e fani. de Hoog, exploitant van café 'T Centrum ontving
an ons een schrijven, waarin wij hun verzekerde, dat indien
ergelijke voorvallen al hebben plaats gevonden, deze zeer
eker niet van de zijde van de Centrumpartij komen, daar
ij politiek aan de tafel maar niet op straat of met geweld
cdrijven. Ook hiervan geen enkele reactie,
an de redaktie van het BW schreven wij het volgende.:
oxmeer, 7 mei 1983.
machte redaktie,
w huis aan huis uitgave, "Boxmeers Weekblad" van donder-
i£ 5 mei!Jl. had als opmaak een artikel, "Grove uitingen
;m racisme in Boxmeer". In dit artikel wordt uitgehaald
•»ar de "Centrumpartij" als zou deze partij zich schuldig
,jken aan ware terreur-akties. Want een ander woord hebben
ij niet voor hetgeen u voorgeeft dat er voorgevallen is.

Een Turks g«. in zou zijn bedreigd en opgevorderd zijn
tot tweemaal toe zelfs om uit Kederland te vertrekken en
in deze schrijvens zouden de Turkse gezinsleden de schuld
hebben gekregen van de economische crisis waarin ons land ver
keert.
Daar wij ditzelfde verhaal reeds vernamen uit een blaadje
van de PvdA gedateerd l mei jl, namen wij kontakt met het
gezin Can op. Wij vroegen daarin het betreffende gezin Can
ons fotocopien ter hand te stellen van de door hun ontvangen
"dreigbrieven". U begrijpt het zeker al, er kwam geen ant-
woord.Dus wij nemen aan,dat deze dreigbrieven alleen maar
bestaan in de fantasie van de betreffende mensen, of dat
deze door de linkse partijen gemanipuleerd worden om derge-
lijke nonsens te verkondigen.
Stemmingmakerij tegenover de .Centrumpartij, dat is het eni-
ge dat wij kunnen konkluderen. Men wil zo graag voor zonde-
bok spelen omdat het in bepaalde politieke kringen zo goed
uitkomt om juist met deze mensen te kunnen schermen.
Bedreigingen geuit aan een zaalhouder in Boxmeer. Dat was
de volgende beschuldiging en er werd min of meer aangeduid
dat ook hierin de hand van de Centrumpartij niet vreemd zou
zijn. Geachte redaktie, ik kan u een ding met grote stel-
ligheid en zekerheid verklaren.: " DE CENTRUMPARTIJ HEEFT
ZICH NOCH NOOIT SCHULDIG GEMAAKT AAN BEDREIGINGEN OF GEWELD
EN ZAL DAT OOK NOOIT DOEN". Wij vermoeden eerder, zoals te-
recht in de aanvang werd gesteld, dat linkse stromingen hier
debet aan zijn. Immers bij de PSP is dit schering en inslag
om vergaderingen te verstoren, zaalhouders te bedreigen en
lichamelijk geweld toe te passen. Dit zijn mensen die in hun
terroristenopleiding geleerd hebben, door geweld aan de
macht te komen.
Als bewijs sluiten wij u hierbij kopien in van de door ons
verstuurde brieven aan: Fam.Can, de heer Vedder en de fam.
de Hoog.
Wij vertrouwen er op, dat u, die deze discussie aangezwengeld
heeft zo konsekwent zult zijn, om de tekest van dit schrijven
op dezelfde plaats te publiceren, als u het vorige artikel
heeft gedaan. Wij nemen aan,dat u dit wel zult weigeren,
omdat dit in het nadeel zou kunnen zijn van de betreffende
politieke rood getinte partijen, welke oproepen tot bescher-
ming van de democratie,terwijl ze. zelf ü*? domocratie geweld
aan doen.
Mocht u,niet genegen zijn aandacht te besteden aan het voor-
gaande, dun zullen wij dit .schrijven, m«?t bijvoegsels open-
baar maken en middels een eigen uitgave deur aan deur in


