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Betreft:
Hoofdbestumrsversadering Tan de Centrum Partij (H.B,-C.P.)

Op TriJdag 10 februari 1984 kwam h«t H.B. Tan de C.P. in Tergadering bij-
een in de "Schepelzaal" gevestigd aan het Binnenhof te Den Haag.
-Kortheidshalve mag voor de agenda verwezen worden naar de bijgeToegde
fotocopie-.

Het kennisgeving afwezig: . en B.FRESCO

1) Openingswoord door H.JANMAAT.

2) Notulen vorige H.B. -nog niet klaar.

3).. Brief ontvangen van afdelingsvoorzitter van Delft,de heer
.Genoemde blijft C.P.-lid en tevens afdelingsvoorzitter(!?}

k) Het oude D.B. wil zijn voordracht ten behoeve van nieuw te verkiezen _
D.B. bekend maken.̂
H.de VIJEH ' blijkt niet voor te konen op voordracht.
Lidmaatschap-'B.BROOKMAN ' " staat ter discussie.

H.BROOKMAN ondervindt de sympathie en ondersteuning van
4 vele leden.
JANMAAT: BROOKMAN is thans niet aan de orde.De voordracht van het

oude D.B. is aan de orde.Deze is identiek aan het huidig*
D.B. met uitzondering van De VIJSR.Als voorzitter voorge
"steld* N.KONST en als secretaris M.GIKjffSBN.

: Waarom is De VIJER gewipt??

De VIJER: "Ik heb door dik en dun'VREESWIJK gesteund.Alfred VIERLING
blijkt mij daar thans. mee..te chanterend?)."
"Ik heb banden mef en derhalve ook met de
volgens het H.B. te laken figuur Henry BROOKMAN."/
"Ik zal mij echter zelf kaïdLdaat stellen."

:Het H.B. wil alles weten.
'JANMAAT: Het D.B. wil met BROOKMAN praten. Vij stellen simpelweg Tast

dat hij momenteel geen lid Le.
In Terband met uitlekken naar de media wil ik dit onder-
werp nu verder onbesproken laten.

VREESVIJK: Pleit voor BROOKMAN. Is oprichter van de partij.Zou nu
niet kandidaat mogen zijn?

JANMAAT; Dat is correct.Ve hebben hedenavond de verkiezing voor het
Europarlement.Een gesprek zal eerst laten plaatsvinden.
BROOKMAN kan wel op de lijst worden geplaatst maar niet
bij de eerste 5 kandidaten.

- Er ontstaat groot tumult in de zaal - .
BROOKMAN: "Ik ben oprichter van de C.P. . Zowel het partijprogram

alsook de statuten zijn van mijn hand.Het H.B. moet be-
slissen. Dit ondemocratisch D.B.-gedrag moet door het
H.B. worden gecorrigeerd.Laat alle insinuaties ten aan-
zien van mijn persoon nu ter tafel komen."

SEEOERS: De aanmelding voor het partijlidmaatschap is statutair ge-
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t) Zo nodig mdcra rubricering

VERVOLGBLAD Nr. 1

regeld namelijk schriftelijk.
-Er stijgt boe-geroep op uit de zaal-.

: Suggereert onderzoek naar de door JANMAAT aangegeven risico's
voor uitlekken.

iDat is niet urgent.Laat er eerst een gesprek konen.
GIESSEN: Het H.B. is slechts een adviescollege van het D.B. . Tweederde

van het H.B. kan een partijraad bijeen roepen.
Dat is het hoogste gezag.

BBOOKMAN: Tot op heden is dat altijd het H.B. geweest.
i BROOKHAN heeft destijds gekozen voor de Vrije Universiteit.

Nu er baantjes zijn kont hij plotseling terug.
: De voorspellingen van en konen uit.

"De C.P. zal ten onder gaan aan interne verdei dheid".
': Laat er eerst een gesprek plaatsvinden.

J &temt voor onderzoek naar lidmaatschap van de C.P. van
BBOOKMAN.

BBOOKMAN: "Ik doe beroep op het H.B. .Bij de Vrije universiteit wil nen
dat ik de C.P. verloochen.Ik wens deel te nemen aan de
verkiezingen."

JANMAAT:"Een discussie over dit onderwerp zal er de oorzaak van zijn
dat wij hier vanacht nog zitten.Stel stemming voor."

Stenning:
18 voor sluiten discussie.
16 voor voortzetting discussie.

JANMAAT: Het huidige D.B. zal de bestaande voordracht aanvullen tot
maximaal 9 personen.

- Pauze - .

-Euroverkiezingen- l
: Stelt voor dit punt uit te stellen tot na het gesprek net '

BROOKMAN.
JANMAAT: "Ik heb besloten on voorzichtig te werken aan de carrière van

BROOKMAN in de C.P. . Het verdient aanbeveling te be-
ginnen op lage plaatsen in de partij."

: Waarom?? Qua kader heeft de C.P. al een achterstand,.
: Nu de financiële consequenties in volle omvang bekend zijn

noet het H.B. zich opnieuw uitspreken over deelname.
KONST:Wij krijgen al bij 5 % van de kiezers het geld terug.

i Tegen deelname.
/ JANMAAT: Stel stemming voor over voorstel

Stemming;
16 voor voorstel
21 tegen voorstel

JANMAAT: Het D.B. stelt de volgende Enro-kandidaten voor:

1) VIERLINQ
2) QIESSEN
3)
4) SEEQERS
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1) Zo nodig «ndora rubrlo*rlng Mng*

VERVOLQBLAD Nr. - 2 -

Schriftelijk hebben zich nog kandidaat gesteld t

: een voorselectie door het D.B. met betrekking tot de volg
orde op de lflst is ondemocratisch .
SEEGERS : inderdaad. Het H.B. moet de volgorde bepalen .
JANMAAT : de 5 kandidaten kunnen zich thans voorstellen aan het H.E
Wie zich schriftelijk heeft aangemeld en thans aanwezig ia kan dat
ook.
VIEHLING i geeikte donderpreek . Verbeten en krampachtig . Gebruikt
zjjn overbekende terminologie. -

en verlaten demonstratief de zaal .
VIERLING besluit : als U mfl kiest krijgt de C.P. ƒ 70.000,- . Hier-
na verlaat hĵ abrupt_ het spreekgestoelte .
Opmerking (ÉBipBÉmlmEmt J VIEBLIHG bedoelt hiermee niet dat hfl een
deel van zijn inkomen als Euro-parlementariêr zal afstaan , maar ,
zo bleek later , dit ie het bedrag dat de C.P. krijgt voor gemaak-
te kosten , indien een of meerdere kandidaten worden verkozen in
het Europarlement .

/Mr. : ik ben , 65 jaar en ik heb 2 kinderen . Ik heb
in het verleden b$ de Nederlandse Bank gewerkt en heb tevens de
functie van directeur vervuld bfl een autobedrijf . Ik voel mij een
Bourgondiër . In m$n huidige advocatenpraktijk ben ik gespeciali-
seerd in het auteursrecht en sociale wetgeving . Mijn sympathieën
gaan al lange tijd uit naar de C.P.
Mijn echtgenote stemt ook C.P. Het huidige C.P.-program acht ik
rechtvaardig . Het doel van de C.P. in het Europarlement zal moeten
zjjn Nederland weer een goede naam te bezorgen .
M. (HESSEN : sedert enige jaren houd ik mjj actief met de C.P. bezig,
Nederland staat onder grote sociale druk, de verkettering neemt gro-
teske vormen aan. Het Europarlement heeft behoefte aan vakmensen.
De C.P. is in het Europarlement als "enige, gezonde , «tor en door
nederlandse politieke partij" op haar plaats .
JANMAAT maant spreker diverse malen tot beëindiging van zijn rede-
voering

"Ik was en ben feitelijk nog steeds tegenstander van deelnai
door de C.P. aan de Euroverkiezingen . De C.P. had haar prioriteit*
anders moeten stellen, bijvoorbeeld eerst de basis in Nederland ver-
breden . Nu echter is besloten toch mee te doen moeten wij de beste
kandidaat kiezen en dat ben ik dus onder anderen'1
- Er stijgt gelach op uit de zaal . JANMAAT slaat , die kenne
lijk nog meer had willen zeggen , lachend op de schouder en introdu-
ceert de volgende spreker .

[ verlaat het spreekgestoAte , zichtbaar verbouwereerd .
Van AKEN : ik ben bljj met deze, mfl door JANMAAT geboden kans . Er
moeten meer jongeren op bestuurlijk niveau in de C.P. actief worden
WHj moeten het hoogste Partij-kader in Nederland houden omdat deze
regering in juli zal vallen en er dan nieuwe verkiezingen zullen
komen . Gelet op alle opiniepeilingen zullen wij dan fors groeien .
Ons topkader dient dan de banken in de Tweede Kamer te gaan bezette
JANMAAT : stelt stemming voor .
- Pauze -
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1) Zo nodtg «nd«r» rubricering

VERVOLGBLAD Nr. - 3 -

Stemuitslag (betreffende lijsttrekker),
2
3

GIESSEN 7
9

VIEELIRQ 18 Totaal 39.
JAHMAAT : voor het verkrijgen van de meerderheid moet de eventuele
lijsttrekker tenminste 20 stemmen krijgen . Er moet een herstemming
plaatsvinden tussen kandidaat en VIERLING -
uitslag : 11 stemmen

VIERLING t 26 stemmen
Totaal: 37 (2 ongeldige stemmen)

Stemming over de verdere lijstvolgorde , vanaf de tweede plaats .
(Kandidaat met de minste stemmen de tweede plaats )

168 = 6de plaats
112 m 5de plaats

SEEOERS 102 = We plaats
9*f = Jde plaats

GIESSEN 92 = 2de plaats . _ _j

Rondvraag :
: hoe staat het met de contributie-overdracht van de

partij naar de kieskringen ? Vat doet de C. P. aan de problemen die
de heer ondervindt in zijn woonplaats ?
JAHMAAT : aan uw eerste vraag zal op korte termijn de nodige aandach
worden gegeven •
Over uw tweede punt kan ik op dit moment niets zeggen.

: Gemeenteambtenaren in Haarlem dreigen te worden ontsla-
gen , indien C. P. lidmaatschap blijkt .

t waarom dienen wij geen aanklacht in tegen de Rotter-
damse anti-fascisten naar aanleiding van hun aanval op cafetaria
De Blokhut .

t er is een aanklacht ingediend .
: het was een goed opgezette commando-aanval.

Tijdens de gehele actie werd geen woord gesproken .
De gearresteerde anti -fase i at e. was met grote moeite door enige par-
tijgenoten gegrepen en bfl verschijnen van de politie onverwijld over
gedragen .
(Zie bijgevoegd kranteartikel ui Vrije Volk , 7 februari 198*f ).

: de laatste T. V. -uitzending was weer slecht. Een en ander was
weer volledig toegespitst op "buitenlanders". Alleen de term als zo
danig dienen wij niet te hanteren . Bij een volgende gelegenheid
moet er gesproken worden over terreur onveiligheid etc.
JAHMAAT : schrijft u maar een tekst over dit onderwerp .

: ten behoeve van de volgende T. V. -uitzending ?
JAHMAAT : laten wij eerst maar eens beginnen U voor de radio te
brengen.
KOHST ï nQmmgse anti-fascisten zullen op zaterdag 18 februari 1984
gaan demonstreren . Onder 080 -..56. 61 V? kan men informatie inwinnen
betreffende de demonstratie en de daaraan verbonden tentoonstelling

: uit wederom bezwaren tegen de ƒ 18.000, — , nc
dig voor inschrijving in het kiesregister .
JAHMAAT: (geïrriteerd) dat is allemaal geregeld .
Volgende week zal er een gesprek plaatsvinden tussen het DB en R.
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F 1720245

Centrumpartij

Hoof dsekrelariaat :
Postbus 670
2501 CR 's-Gravenhage
Tel. 070-463322 (10.00-17.00 uur) Aan 06 16060 V3H

030-313149(b.g.g.)
nr. 43.48.ioo van de Centrumpartij

Centrumbank nr. 94.6S.02.693

Ons kenmerk: PS/AD
Datum : 26 januari 1984

Mijne dames, heren,

Bij deze nodig ik U uit in het kader van fraktie-voorlichting, tot het
bijwonen van de Hoofdbestuursvergadering. Deze vergadering vindt plaats
op 10 februari 1984 op het- Binnenhof 1 A te Den Haag. De zaal is open
om 19.30, aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Bij verhindering gaarne vooraf bericht aan het partijsekretariaat.
Hieronder treft U de agenda van de vergadering aan.

A_G_E_N_D_A

1. Opening met toespraak door'de voorzitter, Drs. H. Janmaat
2. Notulen vorige HB-vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Presentatie DB-voordracht van het nieuwe Dagelijks Bestuur
5. Procedure van de verkiezing van het nieuwe Dagelijks Bestuur
6. Europese Verkiezingen (overleg vroeger HB-besluit, procedure,

DB-voordracht van kandidaat-lijsttrekkers, presentatie kandidaten)
7. Verkiezing van lijsttrekker Europese Verkiezingen en van eerste

vijf kandidaten op de lijst

P A U Z E

8. Uitslag verkiezing kandidatenlijst Europese Verkiezingen
9. Rede lijsttrekker Europese Verkiezingen
10. Deel gemeenteraadsverkiezing Rotterdam
11. Presentatie partijprogramma Maatschappelijke Zekerheid
12. Rondvraag
13. Sluiting

U een goede vergadering toewensend, teken ik,

hoogacht

Drs J My^iesen, partijsekretaris
b/^aAfeVr. A. Dijkmans.
U



'Anti-fascisten
gaan tekeer op
ergaderin

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM — Een groep van ruim dertig jonge-

ren, gewapend met stokken en ijzeren staven, heeft gis-
teravond een bliksemoverval gepleegd op cafetaria De
B!o):hut aan de Schutttfva-crweg In Rotterdam, waar de
Centrumpartij een cursus gaf aan kandidaten voor de
declgemecnteverkiezingen in mei.

Terwijl een grote groep gehelmde en met bivakmut-
sen getooide jongeren tijdens een enorme hoosbul de
Blokhut binnendrong om ledenlijsten van de CP buit te
maken, staken anderen banden van auto's van CP-le-
den lek en vernielden de mobilofoonantenne van een
taxi.

Toen de groep binnendrong
vergaderden to'n dertig CP-le-
den In de Blokhut. De Blokhut
ligt iccr afgelegen op een tor-
rclntjc waar regelmatig poll-
tlchonden worden getraind en
zou al driemaal eerder voor
CP-cursuascn rijn gebruikt.

Volgens de beheerder van de
Blokhut was hem voorgespie-
geld dat "De Taxlverenlging"
er 's maandagsavonds verga-
derde.

Tijdens de overval, die om
kwart over negen begon en
slechta een kwartier duurde. !•
volgens de politie een deel van
het Interieur van De Blokhut
vernield. Getuigen spreken
van een blijkbaar «er goed
voorbereide actie.

De politie arresteerde één
van de binnendringer*, roej. T.
G. (19). Zij was In het bcrlt
van een 40 cm lange koperen
pijp. De arrestante wordt
openlijke geweldpleging ten

gelegd.

Een „groep Rotterdam** An-
tl-FajcUten" heeft vanmorgen
in een persverklaring de ver-
antwoordelijkheid voor de ac-
tie opgeëist. .Aangezien het
voor ons onaanvaardbaar is
dat «en fascistische partij ver-
tegenwoordigd wordt In deel-
gemeenteradcn hebben wij be-
sloten al hun voorbereidingen
om dit te bereiken tegen te
gaan.* aldus de anonieme ver-
klaring. Omdat volgens hen
eerder gebleken was dat een
deel van de actieve kern van

CP .hard geweld gebruikt"
hadden de actievoerders r Ie h
uit voorzorg ook gewapend, zo
stellen sij.

„Aan de actie hielden we
twee vuilniszakken met Infor-
matie over. waaronder de cur-
sus Gemeenteraad van de
stichting Burgerschapskunde
en meer materiaal dat wij aan
organisaties die zich bezighou-
den met de bestrijding van de
Centrumpartij ter beschikking
zullen stellen." aldus de ver-
klaring.

De Centrumpartij- had De
Blokhut enige tijd geleden als
vergaderhonk gekozen, toen
steeds meer zaalverhuurders
de CP weigerden uil angst
voor verstoringen van de open-
bare orde.

Ook vorige weck, in Capcllc'
waren demonstranten op de
been toen de CP daar een op-
richtingsvergadering wilde
houden. Deze demonstranten
vertegenwoordigden politieke
partijen van links en rechts.
De CP had onder de naam Dr.
Schumacherstlchllng getracht
een taaltje van de kerk De
Gaarde te huren, maar de ver-
gadering op het laatste mo-
ment afgezegd. Het taaltje
was gehuurd door een ex-lld
van de Nederlandse Volksunie.
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l) Zo nodig andara rubricering aangavan.

ACD 1720960

Distr.: BIJteg*(n):

Afschr.:

Betreft: Kring vergadering Centrumpartij, dd. 24-2-1984.

Op 24-2-1984, in de avond-uren vond een kringvergadering plaats
van de Centrumpartij, afd. Amsterdam.
De plaats van vergaderen werd geheim gehouden., doch de deelnemedd
leden aan die vergadering dienden zich te verzamelen op 2 punten
te Amsterdam. Deze verzamelpunten waren de woning van
en een parkeertsrrein, gelegen aan de De Mirandlaan.
De deelnemers begaven zich per auto vanaf deze verzamelpunten
via omwegen naar het verrraclerpunt. Dit vergaderpunt "bleek het
café/rest. "JAG3HSHUT" te zijn zijn dat ia gevestigd te Ouderkerk
a/d Amstel. Tijdens de rit naar dit café/rest, werd door een
aantal jongeren op motoren gelet op eventuele personen die de
stoet volgéen en die niet uitgenodigd waren voor deze vergadering.
Het aanxtal leden dat de vergadering bezocht bedroeg ongeveer
40 personen.
Onder de aanwezigen bevonden zich:
Hans JANMAAT, 3-11-1934-

"Peze vergadering had als belangrijkste item de verkiezing van eer
nieuw bestuur van de kring Amsterdam.
Na stemming bleek het nieuwe bestuur van de kring Amsterdam er als
volgt uit te zien:
voorzitter:

secretaris:

penningmeester:

lid:
lid:
Er ontstond enig ongenoegen bij toen bleek dat hij
5én étem minder kreeg dan ":. voelde zich kenne-
lijk niet helemaal gewaardeerd en liet dit blijken. 3e jongeren
die de rit naar het vergaderpunt hadden begeleid, verlieten hieroj



1) Zo nodig andara rubricering ungevwi.

VERVOLQBLAD Nr. één . rapport nr. één

de vergadering. Deze jongeren zouden "bevriend zijn met
en lid zijn van een motorclub.

Vervolgens werd voorgesteld om de functie van lid Alge-
mene Jeugdzaken toe te bedelen»

Na deze verkiezing werd door een toespraak gehouden
die een inspirerende uitwerking had op de aanwezigen in de zaal.

Ook JANMAAT hield een toespraak. JANMAAT liet zich in die toe-
spraak negatief uit over de overige politieke partijen doch deelde
mee te hebben geconstateerd dat er ontwikkelingen gaande zijn
bij de grote politieke partijen die de Centrumpartij gelijk geven.
Voorts beklaagde JANMAAT zich over interviews die door de pers
werden verdraaid, alsmede over de slechte medewerking van de NOS
bij de uitzendingen van de GP.

Ook de nieuwe voorzitter hield een overtuigde speech, doch kwam
wat verlegen over.

Na beëindiging van de vergadering begaf een aantal leden zich
naar de woning van , teneinde daar nog Jets te gaan drinker

De sfeer van de leden tijdens deze verga ering kan worden ge-
schetst als "rustig, goed geluimd, men heeft er zi#x in".
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1) Zo nodig ander* rubrlMring

ACD 1721798
dstura 2 O nMR11984

co /b. / d .
Dlatr.: S? /= A -

Afschr.: B0=

Betreft:

Vergadering van de Centrum Bartij, gehouden op vrijdag 24
februari 1984 ( 's avonds ), in café/hotel " Het Jachthuis "
in Ouderkerk aan de Amatel.

Eén van de verzamelpunten was het " Mirandabad " in Amsterdam.

In totaal waren er ongeveer 80 personen aanwlig, waaronder
o.a. werden herkend :
'J.O.H. JANMAAT, 3-11-1934



1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/!nf. rapport nr. -i

De opening van deze vergadering werd verricht door

In zijn openingsspeech deelde mede dat hij aftrad
als voorzitter van de kring Amsterdam, i.v.m. drukke werk-
zaamheden mede veroorzaakt door de a.s. Europese verkie-
zingen en de deelname van de C.P. daaraan.

Hierna werd overgegaan tot de verkiezing van een nieuw be-
stuur voor de kring Amsterdam.
Eandidaat hadden zich gesteld :

Laatstgenoemde had zich beschikbaar gesteld als adviseur van
de kring, maar wilde verder niet bij name genoemd worden.
Het D.B. had voorgesteld om slechts vijf bestuursleden te be-
noemen. Verder had het D.B. als eis gesteld dat iedere kan-
didaat over tenminste vijf handtekeningen moest beschikken,
teneinde zich kandidaat te kunnen stellen.

Nadat de kandidaten zich kort voorgesteld hadden, werd er ge-
pauzeerd.

Na de pauze ging men over tot de verkiezingen, met als vol-
gend resultaat :

voorzitter



1} Zo nodig «xtera rabrioaring Mflg*v*n.

VEHVOLOBLAD Nr. 2 . BIJ operetie-/lnf. rapport nr. 1 .

secretaresse,
penningmeester,
bestuurslid,
bestuurslid.

"Ondanks het feit dat laatstgenoemde niet aanwezig was op deze
vergadering, werd hij toch in het bestuvr gekozen.

wist 26 stemmen te bemachtigen,

maar zich geen bestuursfunctie te veroveren.

Vervolgens hield een inleiding,

Daarna hield een z.g.n. " afscheids-
rede ", hoofdzakelijk handelend over de a.s. " Europese ver-
kiezingen ".

Ook J.C.H. JANMAAT, 3-11-1934 (bek.) hield een toespraak,
waarbij de bekende onderwerpen zoals " minderheden ", " kern-
wapens " en " de media-nota " aan de orde kwamen.
Tevens vertelde hij dat de C.?, tegen PRSSCO 'een kort geding
had aangespannen, hetgeen op 2 maart 1984 zou dienen.
Spreker was ervan overtuigd dat dit geding door de C.P. zou

worden gewonnen.

Daarna werd gelegenheid gegeven voor,de rondvraag.
Van deze gelegenheid werd door
gebruik gemaakt door te vragen wat
achter de bestuurstafel deed, terwijl hij eigenlijk geen
officiële functie heeft in het bestuur.
De nieuwe voorzitter wist de on-
rust die door deze vraag ontstond te ausa/en en sloot vervol-
gens de vergadering omstreeks 23.00 uur.
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1) Zo nodig andere rubricering wngewn.

ACD 1722654
datum 2 8 WART

CO

b. ——d.
Olstr.: BU)age(n):

Afschr.: BO:

B«treft: Vergadering Kringbes tuur Centrumpartij d. d. 24—2-84.

Op vrijdag 24 februari 1984, omstreeks 20.00 uur, vond in café/

restaurant " JAGERSHUT" te Ouderkerk a/d Amstel een vergadering

plaats van het Kringbestuur Amsterdam van de Centrumpartij e

Door ongeveer 35 deelnemers werd verzameld op het parkeerterrein

bij het Mirandabad te Amsterdam. Daarvandaan werd via omwegen -

er waren diverse verkeersborden omgedraaid - gereden naar boven-

vermeld restaurant. De stoet werd geleid door

Omstreeks 20.15 uur werd de vergadering geopend door

. stelde dat er een nieuw kringbestuur zou

worden gekozen en dat er voor het 5 leden tellende nieuwe bestuur

6 kandidaten waren gemeld, nl;

stelde dat alle kandidaten enkele minuten gelegenheid

kregen om hun kandidatuur toe te lichten. Verder verontschuldigde

, die i.v.m, werkzaamheden niet aanwezig kon zijn.

stelde dat hij mogelijkheden zag om de afdeling in goede

banen te leiden. vertelde dat zij al sedert de op-

richting van de CP de administratie bijhield en dat zij dat graag

wilde blijven doen. vertelde goed te kunnen werken met

de jeugd. stelde kandidaat in Rotterdam te zijn geweest, maar

ivm zijn verhuizing naar Amsterdam zou hij graag in Amsterdam kan-

didaat zijn.

Na het ophalen van de stembriefjes, bleek het bestuur er als volgt
uit te zifiri' -?—



1) Zo nodig andere rubrlcaring aangaven.

VERVOLGBLAD Nr. 2 Bij opKtte-/lnf. rapport nr.

Voorzitter:
Secretaris:
lid Bestuur:

Niet gekozen werc r met ê §n resultaat van 26 stemmen»

merkte verder op dat zich. heeft teruggetrokken
uit het partijwerk omdat hij daarvoor geen tijd meer heeft ivm
zijn hobby.

Het door een onbekende uit de zaal gedane voorstel om een jeugd-
bestuur voor de Jonge Geuzen samen te stellen, werd afgestemd^

Hie rna volgde een ongeveer 20 minuten durende rede van JANMAAT»
Janmaat stelde dat de leden meer moesten intreden in buurtcomité's,
bewonersverenigingen, speeltuinverenigingen, kinderboerderijen
enz., om zo mensen te interesseren voor de OP. Het in deze orga-
nisatie 's intreden dienst echter niet als CP'er te geschieden,
aldus .

Verder verpakte Janmaat nog een ernstige waarschuwing in de vol-
gende anekdote; " Tien jonge Nederlandse echtparen in Amsterdam
zorgen in 18 jaar voor 20 Nederlanders met stemrecht. Tien buiten-
landse echtparen zorgen in 18 jaar voor 80 kinderen met stemrecht.
Over 18 jaar regeert de Islam in Amsterdam*»,

Omstreeks 25.00 uur einde vergadering. EINDE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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1) Zo nodig «idera rubricering Mno*v*n.

DlStr.:

ACD 1722934
datum 3 O HMD

CO

b. d.
•̂̂ ••̂

Bijlagen):

Afschr.: B0=

Betreft: Ultra rechtse activiteiten te Arnhea»

Het volgende werd vernoment

In Arnhem is een groep actief waarvan de leden o.m. behoren tot de

leden-/sympathisanten groep van de Centrum Partij»

De leden van deze groep zijn overwegend zeer radicale jongeren, die er

niet voor terugdeinzen om in het openbaar de Hitler-groet te brengen

en*Heil Hitler" te schreeuwen. Leden van deze groep zijn al bij di-

verse gelegenheden gesignaleerd met een rood/uit/blauwe band om de

arm, met daarop de tekst "Nederland voor de Nexderlandere*.

Zij verspreiden, ook tijdens het in de binnenstad van Arnhem gehouden

Carnaval,pamfletjee van de C.P. en aanverwante organisaties. .

Leden van de groep hebben regelmatig contact met

Onlangs zijn een aantal van hen naar Zutphan geweest vermoedelijk i.v.m,

een bijeenkomst van de C.P.

Ook zouden een aantal van hen betrokken zijn bij wat zij noemen het

3FN (Jongeren Front Nederland)

Tot de hierbevenvermelde groep behoren de volgende persovnent



1) Zo nodig andare rubricering aangeven.

VERVOLQBLAD Nr. 1 Bij ]tf«MMQi-/lnf. rapport nr.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

F ACD 1723276
datum 3 APR. 1984

CO

b. ^- d.

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.: ST.

Betreft: Cent^mmpartij, krine; Potter-dam

Fiet betrekking tot cl e deel^emeenteraadsverkiezinp-en wordt
rkt dat het er thans naar uitziet 'lat de Centrumpartij in

ieder ?tsval in twee deelgemeenten ain <1e verVie^ing^ii ?.al deelne-
men, te weten Charlois en IJsselmonde.

Voor :rat botreft de doelgemoente Gharlois i." de kandidaten-
lijst door de '̂\rtij vast^asteld en wordt bescv'.iV"t over voldoende



1) Zo nodig ander» rubricering ungcven.

DiBtr: f

Afachr:

Betreft: Centrumpartij, kring Rotterdam

Bijgaand zend ik U in fotocopie:

B0' Z o V o .s- 6

Een manifest met bijlage m.b.t. de a.s. Europese verkiezingen,
waarvoor kortheidshalve naar de inhoud wordt verwezen.
Een brief d.d. 30-3-1984 van de Universiteit van Amsterdam
aan de leden van de Centrumpartij m.b.t. een te houden enquê-
te.
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NIET LINKS ^̂ ^̂  NIET RECHTS

Maar eerlijk opkomen voor alle Nederlanders, ook In Europa
is ons devies

1. MEER DEMOCRATIE DOOR EUROPEES REFERENDUM

2. LAGERE RENTE DOOR EUROPESE GELDPOLITIEK
afscherming euromarkt hoogwaardige producten

3.. TERUGDRINGING BUREAUCRATIE IN EUROPA

4. OPKOMEN VOOR HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT VAN NEDERLANDERS

B. IEDERE EG-ONDERDAAN AAN 'T WERK
' eventueel met aanvullende uitkering;

bestrijding jeugdwerkloosheid staat voorop
6. EUROPAWIJDE AANPAK DIERENMISHANDELING & MILIEUVERWOESTING

bescherming van de Nederlandse kleinboer

7. TWEEZIJDIGE ONTWAPENING & KERNWAPENVRIJE ZONES in EUROPA

8. HECHTE CULTUURPOLITIEK TEGEN VERVREEMDING
bestrijding Islamisering van onze steden

9. GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK VAN DRUGSHANDEL,
' INTERNATIONALE MISDAAD EN BELASTINGFRAUDE.

10. STOP VREEMDELINGENSTROOM, STOP EXPORT VAN UITKERINGEN

Europa is geen opvangcentrum of sociale dienst
voor de derde wereld; wel terugkeerprojecten .



NEDERLANDERS x

Op 14 juni 1984 zijn er in ons land verkiezingen voor de 25 zetels die Nederland in het
Europees Parlement mag bezetten. De Centrumpartij denkt, dat veel van de problemen, waar-
mee ons land te kampen heeft zo groot zijn, dat deze alleen nog in Europees verband zijn
op te lossen.
Onze partij, die als enige partij onverkort voor de belangen van alle Nederlanders opkomt
doet daarom ook mee aan deze verkiezingen. Dit zijn onze strijdpunten:

1. 80% van de begroting gaat naar de verplichte landbouwuitgaven, waarover het parlement
niets t- vertellen heeft. De Centrumpartij wil het Europees Parlement versterken door
invoering van het Europees Referendum (volksbesluit) over zaken als 'de kernwapens',
'drugs- en misdaadbestrijding', 'terrorisme', 'vreemdelingenbeleid', 'kernenergie' en
'ontwikkelingssamenwerking'. De Europese kiezers kunnen zich dan rechtstreeks uitspreken
over de politiek ook in andere landen van de Europese Gemeenschap.
U ziet de Centrumaprtij wil het Europarlement uit het slop halen.

2 00'Europese Markt bestaat grotendeels alleen op papier: De binnen-Europese grenzen zijn,
'DIJ gebrek aan stahdardisatie vaak nog potdicht. Hierdoor wijken veel - de economie
aanzwengelende - ondernemingen uit naar Japan en de VS. Er is na 30 jaar zelfs nog geen
Europese kapitaalmarkt, laat staan een Euromunt. Daarom zijn we afhankelijk van de hoge
dollarrente. Daarom ook investeert Europa 5 x zoveel in de VS als andersom. Dit is de
doodsteek voor ons Midden- en Kleinbedrijf. De Centrumpartij wil een krachtige geldpoli-
tiek i.p.v. zwevende wisselkoersen: Je kunt ook geen handel drijven met 'zwevende meters
en kilo's". We willen een goed afgeschermde markt, waar ook ons Midden- en Kleinbedrijf
kan exporteren, beschermd tegen Japanse, Oosteuropese en Amerikaanse dumpmethoden.

3. De papierbrei van de Brusselse bereaucratie rijst de pan uit. De Centrumpartij wil net
zoals onze Koningin Beatrix: "Een Europa, niet van paragrafen, maar van mensen".
Het moet uit zijn met het heen en weer gereis van het E.P..tussen verschillende landen,
met de dure feestjes - compleet met kaasstelende parlementariërs - en met de snoepreisjes
door de hele weceld heen. Het parlement heeft zich maar in te zetten voor de oplossing
voor onze problemen, zoals de schending van onze_rechten op een welvarend bestaan en
op eigen cultuur i.p.v. de schending van de-méfisenrechten buiten Europa.
Europa mag niet verworden tot een simpele "Kamer van Koophandel".

4. De Centrumpartij zal de Nederlandse autoriteiten aanklagen zowel in het Europees Parle-
ment als bij de Europese justitiële instellingen wegens het verkwanselen van het Neder-

: landerschap en de daarbij behorende voorrechten en plichten. Alleen bij ons en nergens
anders in Europa heeft de mening postgevat, dat vreemdelingen dezelfde rechten hebben,

soms zelfs eerder rechten moeten verkrijgen, dan eigen staatsburgers. Alleen de Neder-
landse Regering heeft stiekem opeens de multiculturele samenleving op ons volk losgelaten
De Centrumpartij zal pal staan voor het recht van iedere Nederlander op zijn Nederlandse
manier van leven, zoals we gewend zijn in ons eigen land.

5. De werkloosheid in Nederland nadert;de 900.000. Met 17% is dit het hoogste percentage
in de EEG. Volgens oud-directeur van de Nederlandse Bank Dr. Zijlstra is dit puur "eigen
Nederlands fabrikaat". In de EG zijn nu 12mi1joen werklozen, waarvan 40% onder de 25 jaar
Dit is mensonwaardig. Daarom wil de Centrumpartij dat ruim l*s maal de huidige EG-begrotit
wordt ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te brengen naar minder dan de helft en wel
binne drie jaar. Via deeltijdbanen, schaalverkleining in de landbouw, hogere beroeps-
mobiliteit per bedrijfstak, het aanmoedigen van cultuur- en milieuvrieö elijke ambachten,
rovac-experimenten (arbeidstijdverkorting op jaarbasis, b.v. elke 4e maand vacantie),
het sociaal nuttig werk beschikbaar stellen aan uitkeringsgerechtigden en terugkeerpro-
jecten voor bui ten!anders, moet de werkloosheid worden uitgebannen. Anderzijds let de
Centrumpartij erop, dat Nederland zich niet kapot stimuleert t.b.v. lidstaten met minder
arbeidsinspanning. Onze sociale zekerheid mag niet langer worden aangetast om die in
zuidelijke zonnestaten uit te bouwen.



6. Het landbouwbeleid in Europa is absurd: De hele EGdreigt'eraan te gronde te gaan.
De natuur wordt uitgebuit en onze boeren tot steeds hogere productie opgejaagd.
De kwaliteit van de producten (veelvuldig spuiten, groeihormonen, glans-, smaak-
en geurstoffen), de arbeidsvreugde van de boer en een dierwaardig bestaan (leg-
batterijen, bioindustrie) voor zijn vee worden tergend slecht. Boterbergen, melk-
en wijnplassen kosten miljarden, eerst om ze aan te leggen, dan weer om ze kwijt
te raken. De Centrumpartij wil schaalverkleining van agrarische bedrijven en een
stop op de kapitaalintensieve onnatuurlijke productiemethoden. Wij willen een halt
toeroepen aan de roofbouw op onze natuur en aan de uitbuiting van onze keihard wer-
kende boerenstand door het bankwezen, dat de boeren tot steeds hoge lasten dwingt.
Onze lijsttrekker Drs. Alfred Vierling is zelf medeoprichter van de 'Stichting
Reinwater' en 'Het Europees Milieubereau" en was voorzitter van de Ecologische
Beweging. Hij is actief dierenbeschermer en vooral bekend door zijn strijd tegen
het middeleeuws 'ritueel slachten'.

7. De Centrumpartij wil een Europese defensie- en veiligheidspolitiek, waarin op
lange termijn gestreefd wordt naar een onafhankelijkheid van zowel de Soviet-Unie
als de Verenigde Staten. Dit houdt in dat enerzijds de EG-lidstaten zich hard maken
voor de tenuitvoerlegging van de Helsinki-accoorden (ontspanningspolitiek), ander-
zijds de ontwikkleing naar een Westeuropese Kernmacht (WEK) niet wordt uitgesloten.
Zolang deze niet mogelijk blijkt is de NAVO onontbeerlijk. Wel dient gestreefd te
worden naar kernwapenvrije zones in West- en Oost-Europa. Opcconventioneel gebied
streeft de Centrumpartij naar één Westeuropese defensieindustrie en een verregaande
standardisatie. U ziet het, we willen een 'gezekerde ontspanningspolitiek', of
in de woorden van de socialistische President Mitterand: "Wel vriendschappelijke
betrekkingen met de Soviet-Unie, maar op grond van wederzijds respect en zonder
wederzijdse bedreiging".

8. Voor de. Centrumpartij is een Europese cultuurpolitiek niet alleen de subsidiëring
van internationale zogenaamde moderne kunstmanifestaties. Naast het behoud van mo-
numenten en ander erfgoed verstaan wij er vooral onder: de handhaving van de
christelijk-humanistische waarden in het dagelijksleven in onze steden en landen.
Europa is niet alleen een "Gemeenschap van Goederen". Wij willen overal een
schoolvak 'Europakunde' invoeren en Europawijde tv-programma's ter ondersteuning
van in de EG historisch verankerde regionale eigenheden.
Anderzijds wordt het gevaar van de toenemende islamisering en culturele vervreemding
van onze steden bestreden. Nogmaals de Centrumpartij zal uitholling van het Neder-
landerschap en het daarmee verbonden culturele zelfbeschikkingsrecht door de Neder-
landse autoriteiten in Straatsburg en Luxemburg (Hof van Justitie) aan de kaak

stellen: Wij zijn de culturele minderheid op aarde, niet de miljard moslims.

9. West-Europa wordt de laatste jaren steeds meer geteisterd door een nieuwe pest:DRUGS.
Elke dag vallen er nieuwe meest jonge slachtoffers. Heroïneprostitutie, straatcrimi-
naliteit, internationale terroristenbenden uit o.a. Italië (mafioso), turkije en
Pakistan (via Oost-Berlijnl) HongKOng en Zuid-America ondergraven de grondslagen
van onze Europese samenleving en democratische rechtsorde. De Centrumpartij is vanaf
haar oprichting in Nederland actief tegen • heroïne, deze 'handel in de dood'.
De Centrumpartij zal zich als enige Nederlandse partij —met vrijwel alle grote
buitenlandse partijen -- hard maken voor de totstandkoming van één Europees Rechts-
gebied: Gemeenschappelijke opsporing van drugscriminelen door een over de grenzen
heen werkende antidrugspolitie met verregaande bevoegdheden, snelrecht en gelijke
strafmaat in de hele gemeenchap. De tijd is rijp voor een noodtoestandwetgeving.
Bovendien willen we de niet uit de EG afkomstige criminelen hun straf laten uitzitter
in hun eigen land en een Europawijde uitzetting van illegalen met zware straf op
terugkeer hierheen, te bereiken d.m.v. verdragen met de niet-Europese herkomstlanden.
Dat is andere koek dan gratis overstappen van de 'spijbelbus' op de 'methadonbus'.

10. De overbevolking in Europa, zeker hier, is voor iedereen een gegeven. De werkloosheid
groeit met de dag. Maar toch gaan we door met 'de derde wereld' Europa binnenhalen.
In ons land is de Centrumpartij nog steeds de enige partij die stelt: "Grenzen dicht,
illegalen eruit en werkloze (niet-EG-)bultenlanders met remigratieprojecten naar huis



In de rest van Europa gaan de grote partijen veelal VERDER dan de Centrumpartij.
Duitse socialisten en Franse communisten willen een oprotpremie geven. Daarom staan we
straks niet alleen in het Europarlement, als we aandringen op EG-terugkeerprojecten
voor niet-EG-onderdanen, en wel te betalen uit 50% van de ontwikkelingsgelden. Dus
€G-onderhandelingen met Turkije , Marokko etc, omzo nodig ontwikkel ingssteun en handels-
voorrechten stop te zetten als deze landen blijven weigeren hunstaatsburgers terug te
nemen in het kader van die terugkeerprojecten.

U ziet ook in het Europarlement is de Centrumpartij met haar doeltreffende vaderlands-
lievende aanpak hard nodig.
Nederlanders, Stemt daarom op 14 juni CENTRUMPARTIJ LIJST NR
want bedenk:

DE CENTRUMPARTIJ IS NIET EXTREEM IN NEDERLAND, NEDERLAND IS EXTREEM IN EUROPA

STEUNT ON0E KANDIDATEN:

DRS ALFRED VIERLING
DRS MART GIESEN
MR PIM LIER
DHR DANNY SEGERS
DR WIM BRUYN
DHR DAN VAN AKEN
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Universiteit van Amsterdam
SOCIOLOGISCH INSTITUUT
Oude Hoogstraat 24, 1012 CE Amsterdam, Tel.: 525

1729617

Amsterdam,

Geacht Partijlid,

li-.j clê f w i .U c n w: j uw madewerking vragen voor een enquête ten behoeve
van een klein onderzoek.
Een aantal st.udr.nten van de avondopleiding sociologie van de Universiteit
\/an Arasterdam houdt zich op het ogenblik bezig met een leeronderzoek dat
zich hoofdzakelijk richt op uw partij. In het kader hiervan houden twee
studenten, te weten mevr. J. Proost en mevr. A. Trompenaars zich bezig roet
de socirle achtergrond van kaderleden van uw partij.
Zij worden begeleid door een wetenschappelijk medewerker van de Universiteit
van Amsterdam, de heer D. Pels.
Aangezien wij in bestaande publikaties te weinig informatie hebben gevonden
over ons onderwerp, vragen wij u of u de hierbij ingesloten enquête wilt
beantwoorden.
De informatie die u ons verstrekt zal niet gepubliceerd worden maar alleen
intern voor ons onderzoekje gebruikt worden.
Alle gegevens worden anoniem verwerkt en staan natuurlijk ter beschikking
van uw partij.
Mocht u meer informatie ueneen over de opzet'van het* onderzoek dan kunt
u ons telefonisch bereiken onder de nrs. 020-168906 of 020 - 236309.
wij hopun dat u positief wilt reageren op deze brief en danken u bij
voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

J. Proost
A. Trompenaars

07I0108-004-7U D



Enquê tevragen:

1.

2.

3.

Sexe: O man

O vrouw

Leeftijd: jaar

Wat is uw burgerlijke staat: O ongehuwd

O gehuwd

O ongehuwd samenwonend

O leefgemeenschap

O anders, nl

4. welke opleiding heeft u gevolgd: O lager onderwijs

O lager beroepsonderwijs

O middelbaar beroepsonderwijs

O MAVO (MULO) - HAVO - VWO

O hoger beroepsonderwijs

O universitair onderwijs

5. Heeft u de gevolgde opleidingen beëindigd
O ja

O nee

6. Hoe hoog is uw netto inkomen per maand

O minder dan / 1000,-

0 ƒ 1000,- - ƒ 2000,-

0 ƒ 2000, / 3000,-

0 / 3000, f -000,-

7. Wat is de opleiding van uw vader:

8. Wat is het beroep van uw vader: ..

9. Wat is de opleiding van uw moeder!

10. Wat is het beroep van uw moeder: ,



STAFVERGADERING d.d. 28 februari 198*f.

Aanwezig i H.BVD - PH.BVD - HACD/G - HB - HC - HD - PHE - HFID
HSBP - HTD - HK.

Afwezig : HPZ.

1.

3.

't.

5- CP.

De scheuring aan de top tast het imago van de partij aan.

6.

7.

8.

9.

10.



1) Zo nodig ander* rubricering ungtvm.

Dlstr.:

ACD

CO

b.

1731484
22 f lE IBM

— d. —
Bljtege(n):

Afschr.: /•S'

Betreft: Vergadering van de Kringraad Noord-Brabant van de Centrum Partij.

Op woensdag 21 maart "]<)&k om 20.00 uur werd in hotel De Beurs te

Boekei een vergadering gehouden van de Kringraad Noord-Brabant van

de Centrum Partij.

Aanwezig waren:

Na opening door de voorzitter en enige mededelingen van de secretaris

a.i. van de afdeling Eindhoven werd een voorstel van orde aangenomen

waardoor het voorzitterschap tijdelijk overnam.

deelde mede dat de heren -, en •

tot hun spijt niet aanwezig konden zijn.

M.b.t. de afdeling 's-Hertogenbosch werd het volgende medegedeeld:

De afdeling heeft op dit moment 6b leden onder haar beheer. Van enige

coördinatie van activiteiten is tot nu toe nog geen sprake. Om de

afdeling deugdelijk te laten functioneren zijn de volgende voorstellen

gedaan:

- contacteren van leden en huisbezoeken brengen

- leden polsen naar hun bereidheid bestuursfuncties te vervullen en/of

op andere wijzen actief te worden.

- het instellen van commissies w.o. een commissie gemeentepolitiek

en een propagandacommissie. De comm. gem.pol. wordt belast met het

200 A «B



1) Zo nodig «nd*r» rubricering

VERVOLGBLAD Nr. 1 BIJ OCJH»«s-/lnf. rapport nr. 1

volgen van publicaties m.b.t. de gemeentepolitiek, het organiseren van

discussieavonden hieromtrent en het voorbereiden van de gemeenteraads-

verkiezingen.

- t.b.v. propaganda worden er 40.00 folders ter beschikking gesteld. De

inhoud zal door het bestuur samengesteld worden.

- op maandag 2 april wordt een bijeenkomst gehouden. Als spreker wordt

uitgenodigd dhr* Janmaat.

De afdeling Uden bestaat op dit moment uit 10 leden.—

Binnenkèrt wordt begonnen met het opstarten van de afdeling.

zal in Eindhoven een knipseldienst m.b.t. gemeentepolitiek

instellen.

Indien bij folderacties hinder ondervonden wordt van tegenstanders ver-

dient het aanbeveling bij de politie een aanklacht in te dienen wegens

bedreiging waarbij een beroep gedaan kan worden op art. 7 Qw.

heeft zich bereid verklaard zich kandidaat te stellen voor het

dagelijks bestuur van de Centrumpartij. Het voorstel is ter goedkeuring

aan de Kringraad voorgelegd en unaniem aangenomen.

Rondvraag:

hield een pleidooi om na RTV-uitzendingen van de Centrumpartij

het Wilhelmus te spelen.

deed een voorstel om lidmaatschapskaarten in te voeren. Deze

kunnen per afdeling worden uitgegeven. deelde mede dat hij

naar aanleiding van een anti-Centrumpartij cursus van de PvdA bezig is

een standaardwerk samen te stellen waarmee leden van de Centrumpartij

zich hiertegen kunnen weren.

Na de rondvraag werd de vergadering door de voorzitter gesloten.

EINDE
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RECHTS-EXTREMISHE

Dg Centrun Partij

Vier jaar na haar oprichting lijkt de Centrum Partij, zeker gelet
op de florissant ogende verkiezingsprognoses, langzamerhand vaste
voet in het Nederlandse politieke bestel te gaan krijgen. Dat dit
groeiproces niet zonder strubbelingen verloopt, blijkt vooral uit
de onderlinge conflicten binnen de partijtop. De stelling, dat de
Centrum Partij aan haar eigen verdeeldheid ten onder zal gaan, is
in dit stadium echter een te ver gaande bewering; dat het groei-
proces als gevolg van het ontbreken van de noodzakelijke homogeni-
teit belemmerd zal worden, staat echter welhaast vast.

Ontwikkelingen

In de periode sinds het ontstaan vu de Centrum Partij tot aan de

Tweede Kanerverkiezingen beeft de partij zich vaak geprofileerd door pro-

vocerend optreden en het eenzijdig benadrukken van één der programna-

punten, l.c. de gewenste remigratie van in Nederland verblijvende buiten-

landera. Met de beëdiging van drs. JANMAAT In de Tweede Kaner werd deze

provocatieve periode vrijwel afgesloten en kwam het accent te liggen op

de organisatorische opbouw van de partij en op de uitbouw van de partij-

standpunten.

De inspanningen op organisatorisch terrein waren vooral gericht

op het optimaal laten functioneren van partij-organen als het Dagelijks

Bestuur, dat tot negen personen werd uitgebreid, het Hoofdbestuur, het

Wetenschappelijk Bureau en het Platform "Politieke Koers" (PPK); daar-

naast werden - waar mogelijk - in den lande plaatselijke afdelingen op-

gericht. De oprichtingsvergaderingen daarvoor werden veelal door de par-

tijtop bijgewoond (voorbeelden: Almere, Winschoten, Kerkrade).

De uitbouw van de partijstandpunten vond haar beslag in het her-

schreven, zesendertig pagina's tellende partijprogram, waarin naast de

verhandeling over de mensenrechten en de centrum-democratische Ideologie

met name de uitbreiding van de hoofdstukken maatschappelijke zekerheid

en defensie opmerkelijk is.

~ Al deze inspanningen gingen parallel met enerzijds een sterke

ledengroei (de CP heeft een geschat ledental van 5 a 6 duizend), ander-

zijds met vele persoonlijke conflicten.



De sterke geldingsdrang van verschillende CP-coryfeeën komt tot uit-

drukking in een tot op vandaag voortdurende machtsstrijd rond de binnen

de partij te vervullen functies. Daarbij speelt de opvatting van de top-

kaderleden over de te volgen partijkoers een belangrijke rol.

In de CP tekent zich dan ook een zekere vleugelvorming af. De

•eer gematigde stroming staat onder leiding van drs. JANMAAT met in zijn

gevolg partijsecretaris GISSEN, het Dagelijks Bestuurslid Z' en de

PPK-voorzltter Hl

VREESWIJK en het Dagelijks Bestuurslid

De WEYER behoren op hun beurt tot de rechts-extreme stroming, waarvan

vice-partijvoorzitter KONST de meest duidelijke exponent is.

Met het oogmerk de persoonlijke conflicten en de onderlinge ver-

deeldheid uit de wereld te helpen werd van 16 tot en met 18 december 19B3

een "topkaderweekend" belegd in Hotel Wbudzoom te Spier (Dr), waaraan be-

halve door het voltallige Dagelijks Bestuur werd deelgenomen door de par-

tijprominenten De BI , 'Hl , en BROOKHAN, die op persoonlijke ti-

tel aanwezig waren. Het weekend werd slechts een "gedeeltelijk succes"

genoemd, omdat enerzijds eensgezind van gedachten werd gewisseld over ver-

schillende partijstandpunten, terwijl anderzijds met betrekking tot de

persoonlijke conflicten een toestand van gewapende vrede intrad.

"La partie du Centre, c'est moi" is een bekende, door drs. Alfred

VIERLING gehuldigde stelling. VIERLING is naast fractiemedewerker en kring-

voorzitter van de kring Amsterdam ook lid van het Dagelijks Bestuur, het

Hoofdbestuur/CP en het Platform Politieke Koers. Daarbij onderwijst hij

de jeugdorganisatie Jonge Geuzen en adspirant-gemeenteraadsleden en poogt

hij tevens het lijsttrekkerschap van de partij voor de Europese Verkie-

zingen te veroveren. De veelheid van verplichtingen, die deze functie met

zich meebrengt, heeft geleid tot het op initiatief van het kringbestuur

Amsterdam sanenroepen van het zogenaamde VIERLING-tribunaal op 21 en 20

december 1983.

Op de eerste zittingsavond, waarbij naast het voltallige kringbestuur

ook DB-lid De WEIJER aanwezig was, werd door het kringbestuur ongezouten

kritiek geuit op VIERLING, van wie men vindt dat hij slecht functioneert.

Deze deed geen poging de kritiek te weerleggen, doch uitte op zijn beurt

allerlei beschuldigingen aan het adres van zijn medekringbestuursleden

en dreigde de publiciteit te zoeken.



Kringbestuurder De K kon er toen slechts met moeite van worden

weerhouden VIEBLING te lijf te gaan.

Op de tweede zittingsavond ontbrak VIERLING. De Amsterdamse problemen

werden toen doorgesproken met partijvoorzitter JANMAAT, die concludeerde

dat de carrlèredrang en de persoonlijkheidsstructuur van VIERLING debet

waren aan zijn disfunctioneren. Afgesproken werd dat JANMAAT hem om die

reden zou verzoeken zijn functies -met uitzondering van bet fractiemede-

werkerschap en Hoofdbestuurslidmaatschap - neer te leggen. Niet alleen

de perikelen rondom VIERLING trokken echter de aandacht. Ook dr. Henry

BROOKHAN, lid van het Amsterdamse kringbestuur, staat in de schijnwerpers,

en wel door recente publicaties in het Amsterdamse studentenblad

"Ad Valvas", waarin zijn nauwe betrokkenheid bij de Centrum Partij werd

besproken. Deze publicatie heeft binnen de vakgroep algemene vorming van

de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen van de Vrije Universi-

teit opnieuw geleid tot discussies over de positie van deze wetenschap-

pelijke medewerker.

BROOKMAN heeft in tegenstelling tot zijn publieke terugtrekking

uit de CP in 1980 nu besloten zijn betrokkenheid bij de CP toe te geven

en zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij voor

de Europese Verkiezingen.

Met dit besluit is de controverse tussen VIERLING en BROOKMAN her-

leef d; op de Hoofdbestuursvergadering van 10 februari 1984 bereikte die

een voorlopig hoogtepunt. Op die vergadering werden ook de resultaten van

het gesprek tussen partijvoorzitter JANMAAT en zijn fractiemedewerker VIER-

LING naar aanleiding van de afspraken bij bet "VIERLING-tribunaal" dui-

delijk. Op de voordracht van de kandidaten van het Dagelijks Bestuur voor de

op 14 juni aanstaande te houden Europese verkiezingen stond aanvankelijk

wel drs. VIERLING vermeld, doch niet dr. BROOKMAN. Deze "omissie" werd

door BROOKMAN ter vergadering opgelost: hij stelde zich kandidaat; enige

andere hoofdbestuursleden deden hetzelfde. JANMAAT ontketende daarop een

_hevig tumult door te stellen dat het partijlidmaatschap van BROOKMAN in

het geheel niet vast stond, zodat van zijn kandidaatstelling geen sprake

kon zijn.



Daar BROOKMAN zijn lidmaatschap formeel niet kon aantonen, bleef

het Hoofdbestuur niets anders over dan zijn kandidatuur te weigeren.

Toen VIERLING daarop ook nog - in navolging van BROOKKAN - toezegde

dat de partij bij zijn verkiezing ƒ 7O.OOO,- zou ontvamgem, was zijn

positie als lijsttrekker zeker gesteld.

Uitgaande van de goede verstandhouding van VIERLING met de extreme

vice-partijvoorzltter KONST, de zwakke positie van VIERLING in het kring-

bestuur van Amsterdam en het steeds nadrukkelijker op de voorgrond treden

van BROOKMAN, kan JANMAAT's openlijke steun aan VIERLING alleen maar worden

gekwalificeerd als opportunisme.

Door een eventueel vertrek van VIERLING naar het Europarlement zouden

de problemen in Amsterdam onder controle kunnen worden gebracht. Indien

hij echter niet wordt gekozen, zou het fractiemedewerkerschap - conform

de afspraak van het VIERLING-tribunaal - nog altijd een uitweg uit de

problemen kunnen bieden. Tevens is door JANMAAT's bijdrage aan deze verga-

dering de opkomst van BROOKMAN waarschijnlijk enigermate afgeremd en blijft

JANMAAT via VIERLING op de hoogte van de activiteiten van de naar het

partijvoorzitterschap strevende drs. KONST.

Het uittreden van FRESCO

De beer FRESCO distancleerde zich tijdens de Almeerse gemeenteraads-

vergadering van 16 februari j.l. van de Centrum Partij en betuigde open-

lijk zijn spijt over zijn betrokkenheid bij deze partij.

FRESCO had zijn uittreden in de richting van de Almeerse gemeen-

teraad en de pers goed voorbereid. Voor de Centrum Partij kwam deze actie

echter als een donderslag bij heldere hemel.

Een éénduidige verklaring voor FRESCO'S actie is niet te geven.

Naast groeiende twijfel aan de gezindheid van de Centrum Partij kan met

name een tweetal motieven hebben meegespeeld:

- ten eerste de (zijns inziens) tegen zijn persoon bestaande dreiging

vanuit anti-fascistische kringen. Deze dreiging, die - op een confronta-

tie tijdens zijn installatie als gemeenteraadslid op 9-1-1084 na - niet ma-

nifest werd, deed hem zelfs besluiten zich (pro forma) van zijn echtgenote

te laten schelden;

- ten tweede FRESCO'S zeer slechte relatie tot zijn mede-raadslid

W. VREESWIJK. De tegenstellingen tussen beiden lagen niet alleen op het

persoonlijke vlak, maar vooral ook op het politieke.



FRESCO uitte via de media een aantal besehuldigingen aan het adres

van de Centrum Partij, waarbij hij kwalificaties hanteerde, die enerzijds

een rechtvaardiging voor zijn uittreden moesten vormen en anderzijds de

partij in een negatief daglicht plaatsten. De beschuldigingen vallen in een

drietal onderdelen uiteen: dat de Centrum Partij contacten zou onderhouden

met (buitenlandse) rechts-extreme groeperingen; dat een kwart van de par-

tijtop een oorlogsverleden zou hebben; dat de partij het inwonertal van

Nederland tot 12 miljoen zou willen terugbrengen. Deze drie onderdelen

waren ook inzet van bet kort geding dat de Centrum Partij vervolgens tegen

FRESCO aanspande en dat op 2 maart 1084 diende voor de Rechtbank te

Zwolle. De president van de Zwolse rechtbank overwoog in zijn uitspraak

op 9 maart d.a.v. dat FRESCO zijn beschuldigingen niet met feiten had

gestaafd en veroordeelde hem zich in de toekomst te onthouden van deze

uitspraken op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- per overtreding.

Voor wat betreft de contacten met andere rechts-extreme groeperin-

gen kan worden opgemerkt, dat bet in kringen van zogenaamde "skinheads"

en aanverwante groeperingen "goed gebruik" is lid te zijn van verschil,

lende rechtsextreme organisaties, zoals de Viking Jeugd, de Nederlandse

Volks Unie/Nationaal Jeugd Front en de Centrum Partij. Van een georgani-

seerde steun aan de Centrum Partij vanuit de Viking Jeugd of Nederlandse

Volks Unie/Nationaal Jeugd Front is echter geen sprake. De Centrum Partij

en de Nederlandse Volks Unie nemen zelfs een uitgesproken vijandige houding

tegenover elkaar aan. JANMAAT en GLIIUERVEEN zijn dan ook bepaald niet

geporteerd voor een dubbel lidmaatschap.

Naar aanleiding van FRESCO'S uitlating dat er vanuit de Centrum

Partij contacten worden onderhouden met de bekende mevrouw ROST van TON-

NINGEN kan worden opgemerkt, dat

onder andere partijvoorzitter JANMAAT bij haar op bezoek is geweest.

Tevens circuleren er onbevestigde berichten over financiële steun aan de

Centrum Partij vanuit het door haar geleide "Consortium de Levensboom".

Ten aanzien van de door FRESCO geuite beschuldiging als zou een kwart

van de "top" van de Centrum Partij een oorlogsverleden hebben kan worden

gesteld dat dit in deze mate niet juist kan zijn, gelet op de leeftijd

van de bedoelde personen.



FRESCO'• bewering dat de Centrun Partij onder andere door middel

van verplichte geboorteperking de Nederlandse samenleving wil terug-

brengen tot 12 miljoen personen, KOU hij mogelijk gedestilleerd kunnen

hebben uit ideeën die opgeld doen binnen de meer extreme stroming van de

Centrum Partij, waarvan VREESWIJK en KONST de meest duidelijke exponenten

zijn. Deze vleugel heeft echter geen overheersende positie in de partij-

koers bepalende organen als het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur en het

Platform Politieke Koers.

Prognose op korte termijn

De Centrum Partij is sedert het verkiezingssucces van J.982 door

vele wetenschappers als een dankbaar studie-object aangegrepen. Sindsdien

zijn dan ook naast onderzoeken naar het electoraat van de partij vele

opiniepeilingen gepubliceerd.

Uit deze peilingen kan een zekere groei van de partij worden gecon-

stateerd, die eind 1983, ongetwijfeld onder invloed van de spectaculaire

winst in september 1983 te Almere, culmineerde in de optimistische voor-

spelling van 5 a 10 zetels in het parlement.

Een opiniepeiling van begin maart 1984 duidde echter slechts op

een uitbreiding van het huidige aantal Kamerzetels van één naar twee. Het

antwoord op de hieruit resulterende vraag of de Centrum Partij een permanente

rol zou kunnen gaan spelen in de Nederlandse politieke arena is ons inziens

met name afhankelijk van een viertal factoren:

a. de mate waarin de gevestigde politieke partijen zelf voor de CP belang-

rijke issues aan de orde stellen én de mate waarin die partijen het ver-

trouwen in de politiek in het algemeen weten te herstellen;

b. de afloop van de in de Centrum Partij heersende machtsstrijd;

c. de Nederlandse sociaal-economische situatie;

d. de invloed van voor de Centrum Partij negatieve publicaties.

Gelet op de invloed van bovenstaande factoren lijkt de verwachting

gerechtvaardigd, dat de Centrum Partij bij de Europese Verkiezingen in

juni a.s. geen zetel zal behalen.
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Betreft:

VEB&APEBING- VAN EBT HOOFDBESTUUR VAN DB CENTRI]MPARTIJ.D>P.6 APRIL

1984.aBHOUDEN IN HET BINNENHOF TB DBS HAAG.'

Omstreeks 20.20 uur ving de bierboven aangehaalde vergadering aan.
Ouder de aanwezigen werden herkend:

VHEESWIJK.'W.T.B, 10-04-1950

SSGEBS,Danny'

JANMAAT,Johannes.C.H,

KDNST.Nicolaas.T,
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VERVOLGBLAD Nr. •] f

VIEHI.INQ,Alfred

De vergadering werd door JANMAAT geopend»

Tijdens de behandeling van agendapunt 2(ingekomen stukken mede-
delingen) werden de aanwezigen medegedeeld dat er een brief was
binnengekomen waarin i.pv. VRfliüSWIJK om een ander gemeenteraads-
lid voor Almere werd gevraagd.De brief was namens het bestuur
van de afdeling Almere, door gesehreven.Ben eventuele
vervanger zou dan,volgens deze brief,ook daadwerkelijk in Almere
moeten wonen.

AGENDAPUNT 3.De aanwezigen werden medegedeeld dat men in de notu-
len van de vorige HBvergadering vergeten was de namen van

en van te vermelden.
Tijdens de behandeling van de notulen vroeg aan JANMAAT
hoe het mogelijk was geweest dat de notulen van deze vergadering
in het dagblad "Het VRIJE VOLK11 afgedrukt hadden gestaan*
JANMAAT deelde mede dat hij ernstig rekening hield met
de mogelijkheid dat er een Bek" zou zitten in het Hoofdbestuur*
Na een korte discussie hierover werd besloten naar het vorenstaan
de een onderzoek in te stellen."

AGENDAPUNT 4«Tijdens deze vergadering heeft het Hoofdbestuur
beslist dat het partijcongres zal worden gehouden op 12 mei 1984.
Danny SEGERS deelde mede dat hij voor die dag al een zaal had
gehuurd.Deze zaal is gelegen in de provincie Noord-Brabant(ver-
moedelijk in den Bosch) .Deze zaal is voor die dag gehuurd van
09.30 uur tot 24*00 uur.Het aanvangstijdstip van deze vergadering
is door het HB vastgesteld op 10.00 uur.



1} Zo nodig widwv rubnowlng ungawn.

VERVOLGBLAO Nr. 2.

Tijdens het partijcongres zal een nieuw Dagelijks Bestuur,een
nieuwe voorzitter en een nieuwe partijsecretaris worden gekozen.
Het nieuwe DB zal gaan bestaan uit 7 personen.Voor het nieuwe
DB zal het huidige DB een voordracht maken van 6 personen.
Buiten het DB(huidige)om hebben de navolgende personen zich voor
een Junctie in het nieuwe DB kandidaat gesteld.

WIJER,de Hendrik.W,

Voor de functie van het voorzitterschap zal door het DB(huidige)
Nico KONST worden voorgedragen.Voor de functie van partijsecreta-
ris zal de huidige partijsecretaris G-IBS3N, Mat tin,
worien voorgedragen.
De agenda voor hat partijcongres zal door het DB worden vastgesteld
De organisatie van dit partijcongres ligt in handen van het DB.

Agendapunt 5.Het hoofdbestuur van de Centrumpartij dient in 1985
te bestaan uit 60 personen(maximaal 70).In het HB hebben dan de
navolgende personen zitting.
De leden van het Dagelijks Bestuur.
De voorzitters en secretarissen van de verschillende kringen.
de fractieassistent.
De secretariaatsmedewerkers.
De functionarissen van de Schumacherstichting.
De functionarissen van het wetenschappelijk ' bureau van de

Centrumpartij.

Voordat agendapunt 6 zou worden behandeld werd door de WIJSR een
ordevoorstel ingediend.^en ordevoorstel is de mogelijlcheid voor

vwerp-
leden van het hoofdbestuur om een onderV'aan de orde te stellen
dat niet op de agenda staat vermeld.Voordat het ordevoorstel wordt
aangenomen dient er eerst een stemming te worden gehouden.Bij stem-
ming bleek dat de meerderheid voor het ordevoorstel was.
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VERVOLGBLAD Nr. 3 •

Na de stemming nam de V/IJSR het woord.In zijn rede stelde hij
de betrouwbaarheid van VISRLING ter discussie.De WIJSR was de
mening toegedaan dat VISRLING geen lijsttrekker voor de Euro-
pese Verkiezingen mocht zijn.De WIJER beschuldigde VIERLING cok
van het tegen elkaar opzetten van leden,het verspreiden van

roddelpraat j es e.d.
Nadat de WIJER zijn gal had gespuwd kreeg VIüRLING de mogelijkheid
om zijn verdediging te voeren.Na verloop van tijd ontstond er
een grimmige sfeer tussen de beide kemphanen waardoor men zich
genoodzaakt zag de vergadering voor enige tijd te onderbreken.
Na de hervatting werd de stemming er niet beter op en zag men
zich DU een gegeven moment wederom genoodzaakt om de vergadering
voor enige tijd te onderbreken.Inmiddels hadden ook

en zich in de

discussie gemengd.Zij verklaarden ieder voor zich doch eensluidend
dat VIERLING ten tijde wan zijn voorzitterschap van de kring Amster
dam op hen ock niet was overgekomen als een betrouwbaar iemand.
Na de tweede hervatting maakte de WIJ3R VISRLING uit voor een homo-
sexuele pedofiel.De afeer werd door het vorenstaande er uiteraard
niet beter op.VISRLING zag op een gegeven moment geen oplossing
meer voor het geschil tussen de WIJ3R en hemzelf.Hij stelde dan ook
voor dat één van hen beide de partij diende te verlaten.Het HB
zou hierover moeten atemmen.Wederom werd de vergadering voor eni-
ge tijd geschorst.In de pauze,die hierdoor ontstond,heeft Nico
KCNST,met de beide kemphanen een gesprek gevoerd.Na de derde
hervatting verklaarde de WIJSR,ten overstaan van een ieder,dat
hij het geschil met VISRLING had bijgelegd.Hij vond ook dat VISR-
LING lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen moest blijven.
Tot opluchting van iedereen gaven beide kemphanen elkaar de hand.
Vervolgens deelde VI1RLING mede dat hij 150.000 folders(voer de
Europese Verkiezingenjuit eigen portemonnee zou betalen.
Het DB deelde vervolgens mede dat de overige 150.000 folders door

de partij zullen worden betaald.

AG3NDAPUNT 6.Voorbereiding Europese Verkiezingen.
JANMAAT deelde de aanwezigen mede dat er geld moest komen voor



I) Zo nodig indm rabriMrlng Mngvvtn.

VERVOLG8LAD Nr. 4 •

Europese Verkiezingen(propaganda,organisatie,voorbereiding e.d.)«
deelde mede dat hij bereid was om de partij een

bepaald geldbedrag te lenen(zonder rente).
*

'gaf spontaan t.b.v deze verkie±»ngen ƒ5000,-

Hierop begon een ieder"gpontaan" geld te geven.
Door de navolgende personen werden de daarbij genoemde geldbedragen

geschonken.

-ƒ3000,-
JANMAAT -ƒ2000,-

WIJBR.de -ƒ1000,-
K01TST -ƒ2000,-

VIERLING -ƒ2000,-

-ƒ 500,-

-ƒ 500,-

De overige aanwezigen gaven ieder voor zich wat kleinere bedragen.

In totaal bedroeg dat bedragƒ2000,-.
Door deze spontane acties was binnen een paar minuten het benodigde

bedrag van ƒ18.000,- bij elkaar gebracht.

Na deze inzameling werd door JANMAAT nog een korte.toespraak ge-
• b

houden.

De vergadering was omstreeks 02.45 uur afgelopen.

200 A M



HooMMkretariMt:
Postbus 670
2901 Cfl 't-Gravefthtge
Tel. 070-469380
Po*tglro 5287168

Ons kenmerk: DvA/HB

: 29-03-'84

p 1729645

C e n t r mnp a r tij

aan de leden van het Hoofdbestuur

van de Centrumpartij

Geachte Hoofdbestuurderen en genodigden ;

In het kader van fractievoorlichting nodig ik U hierbij uit voor een vergadering

van het Hoofdbestuur der Centrumpartij.

De vergadering vindt plaats op Binnenhof la te Den Haag, op vrijdag 6 april

a,s., aanvang 20.00 uur.

Bij verhindering wordt U vriendelijk doch dringend verzocht om het part i j secretariaat

in te lichten.

De agenda is als volgt:

1 Opening

2 Ingekomen stukken/mededelingen

3 Notulen

4 Voorbereidingen Partijcongres

5 Samenstelling HB in 198$

6 Voorbereiding Europese Verkiezingen (organisatie, progranma)

7 Rondvraag

8 Sluiting
*

U een goede vergadering toewensend, teken ik namens fractie en partijbestuur,

Hooga
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NIET LINKS ^̂ .̂̂^ P NIET RECHTS

Maar eerlijk opkomen voor alle Nederlanders, ook In Europa
is ons devies

1. MEER DEMOCRATIE DOOR EUROPEES REFERENDUM

2. LAGERE RENTE DOOR EUROPESE GELDPOLITIEK
afscherming euromarkt hoogwaardige producten

3. TERUGDRINGING BUREAUCRATIE IN EUROPA

4. OPKOMEN VOOR HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT VAN NEDERLANDERS

5. IEDERE EG-ONDERDAAN AAN 'T WERK
eventueel met aanvulTende uitkering;
bestrijding jeugdwerkloosheid staat voorop

6. EUROPAWIJDE AANPAK DIERENMISHANDELING & MILIEUVERWOESTING
bescherming van de Nederlandse klelnboer

7. TWEEZIJDIGE ONTWAPENING & KERNWAPENVRIJE ZONES in EUROPA

8. HECHTE CULTUURPOLITIEK TEGEN VERVREEMDING
bestrijding Islamisering van onze steden

9. GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK VAN DRUGSHANDEL,
INTERNATIONALE MISDAAD EN BELASTINGFRAUDE.

10. STOP VREEMDELINGENSTROOM, STOP EXPORT VAN UITKERINGEN
Europa is geen opvangcentrum of sociale dienst
voor de derde wereld; wel terugkeerprojecten .:
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Afschr.:

Betreft: Vergadering hoofdbestuur der Centrum Partij.

Op vrijdag 6 april 198̂  kwam het hoofdbestuur van de C.P. in vergadering
bijeen op Binnenhof 1 a te Den Haag.
- Zie voor de agenda bijgevoegde convocatie-.

Afwezig met kennisgeving:

M.OIES6EN

Agendapunt _ 3 y--
_ _ _/1 -Koe kan het zijn dat notulen in de kranten worden gepubliceerd.

JANMAAT : volledig onbekend. Het kan op vele manieren zijn gebeurd.Voor-
alsnog geen indicaties dat opzet in het spel is.

Agendapunt ki
JANMAAT: het partijcongres zal naar alle waarschijnlijkheid op 12 mei

198*1 plaatsvinden.
Stelt voor eerst de. Enroverkiezingen van 14 juni 196̂  te
bespreken.

__ /De VIJER tegen.Willen agenda handhaven-
-Voorstel JANMAAT afgewezen-

5IEQÜKS: Het congres zal de gehele dag duren.Op naam van de Centrum Party'
ie een zalencomplex,centraal gelegen, gehuurd.
Het complex biedt ruimte aan 450 personen. De dag zal
duren van 10.00 tot 24.00 uur.
Een C.P.-aanhanger/sympattsant heeft de zaal gratis ter
beschikking gesteld.

Agenda voor het partijcongres:
1) D.B.-verkiezing

Er zullen maximaal 7 leden gekozen kunnen worden voor /
twee jaar. Het huidige DB met uitzondering van VIĤ ÏNG, /

en De VIJER stelt zich herkiesbaar.
'JANMAAT is eveneens kandidaat.
Voorts hebben zich kandidaat gesteld: namens
Kring Haarlem en Alkmaar.

, namens Maastricht en Brahaat-Oost.
, namens Tilburg en Zwland.

Kandidaten kunnen zich tot 28 april 1984 aanmelden.

?7 Algemene/financiële zaken.
JANMAAT: Van 09.JO tot 10.15 wir zal er een besloten vergadering

plaatsvinden.Hierin zal besproken worden de financiën ,
onder meer afdracht aan de kringen en er zal gesproken
worden over de bevindingen van de commissie" welke is belast
met de wijzigingen in het huishoudelijke reglement.Thans
hanteren wij het oude KVP-reglement.
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VERVOLGBLAO Nr. 1

1} Zo

t Een D.B. van 7 leden is te klein.
Het spreekt van grote zelfgenoegzaamheid dat de 6 huidige
lectn zich thans weer herkiesbaar stellen. De opgave is te
restrictief.Er dient een grotere spreiding naar de regio's
te komen.

JANMAAT: De statuten noemen het aantal leden ondermeer van het D.B
Voorstel zal zijn t
KOHST -voorzitter-
GIESSEN fr-aecretaris-

_-JANMAAT-SEEGERS.
De WIJEK heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken
VIEBLING verkiest zijn fractiewerkzaamheden.

heeft het te druk in de privé-sfeer.

Vervolg: Affaire De VIJER.
, : Dit alles is achterklap en roddel.Ik zie geen enkel partij-

belang.
JANMAAT: Amsterdam lag moeilijk.ü mag echter geenszins denigrerend

over Alfred VIEBLING spreken.

-Korte pauze-.
De WIJZE: Dhr.: moet in tactisch opzicht nog veel leren.

Hij werkt daar echter hard aan.
Als VIERLING in Straatsburg zit, is hij voor de C.P. ver-
loren, ook al; zou er een contract met hem worden afge-
sloten. Ik heb in Amsterdam op persoonlijke titel bemid-
deld. Dhr. BROOKMAN_ is een prima partijgenoot.Van een
extreem rechtse coup is/nimmer sprake geweest.

VIERLING: Mijn kontakt met H.'BROOTMAN is altijd goed ge-
weest.Ik heb de notulen niet naar Het Vrije Volk laten
uitlekken . De WIJER moet uit kaderfuncties worden ont-
heven.

JANMAAT: De mensen hebben niet langer behoefte aan deze beerput.
Wij zullen stemmen.

KONST: Hoe zal VIERLING op de stemming reageren.

VIERLING: Ik zal uit de partij treden indien mij het lijsttrekker-
schap wordt ontnomen.Ik zal de partij echter niet ontrouw
worden.

: Compromis. VIERLING lijsttrekker euroverkiezingen;
De WIJER terug in D.B. .

JANMAAT: Compromis onacceptabel.
Hierna verlaten KONST en De WIJER plus minus 1 minuut de zaal.

De WIJER na terugkomst: Ik sta volledig achter de kandidatuur van de
heer VIERLING.

VIERLINQ met betraande ogen en hese stem drukt hierop De WIJER lang-
durig de hand.



l) Zo nodig «ndw» nibrlewlng wngcwn.

VERVOLGBLAD Nr.

^Rondvraag;

De benodigde ƒ 18.000,—.
Spontaan bieden zich de navolgende personen•aan:

biedt ƒ 5.000,— als lening. Bij vinst kont het totale
bedrag automatisch terug.Bij verlies blijft het een lang-
lopende lening.

KON3T:

JAÜMAAÏt
De WIJERi

VfiEESWIJK:
VIERLING:

ƒ 500,—
ƒ 3000,--
ƒ 2000,—
ƒ 500,—
ƒ 1000T—
ƒ 1000,— -

500,—
500,—

ƒ
ƒ
ƒ 2000,—

Einde vergadering circa 02.30 uur.

Bijlage: Agenda•
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P 1729648
Centrumpartij

Hootdsekrotariaat:
Postbus 670
2501 CR 's-Gravenhage
Tel. 070-4G 93 80
Poslgiro 52 87 186

Ons kenmerk DvA/HB

°alum : 29-03-'84

aan de leden van het Hoofdbestuur

van de Centrumpartij

__ Geachte Hoofdbestuurderen en genodigden ;

In het kader van fractievoorlichting nodig ik U hierbij uit voor een vergadering

"̂ •an het Hoofdbestuur der Centrumpartij.

De vergadering vindt plaats op Binnenhof la te Den Haag, op vrijdag 6 april

a.s,, aanvang 20.00 uur.

Bij verhindering wordt U vriendelijk doch dringend verzocht om het partijsecretariaat

f in te lichten.

De agenda is als volgt:

1 Opening

2 Ingekomen stukken/mededelingen

3 Notulen

4 Voorbereidingen Partijcongres

5 Samenstelling HB in 1985

6 Voorbereiding Europese Verkiezingen (organisatie, programma)

-V Rondvraag

8 Sluiting

U een goede vergadering toewensend, teken ik namens fractie en partijbestuur,

drs. M.

Partvfsetretaris.



1) Zo nodig «MM» nibriotrlng

ACD 1730466
datum M ME l 1984

CO

Dlatr,

Afschr.- O Z. f

Betreft: Vergadering hoofdbeetuur Centrumpartij.
Op vrijdag 6 «pril 1984 werd er op het Binnenhof een vergadering
van het hoofdbestuur van de CP gehouden. Aanwezig waren de na-
volgende leden:

Frits H. BROOKMAN

Harten Th. GIESEN
Johannes G.H. JANMAAT

Nicolaas TJ. KONST

Dingenan H.H. SEGERS

Alfred J.C. VIERLINQ

Hendrik W. de WIJER
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1

Na de opening van de voorzitter en het goedkeuren van de notulen
werd als eerste agendapunt de a,s. DB-verkiezingen behandeld.
Het ligt in de bedoeling deze verkiezingen op een nog niet vast-
gestelde plaats op zaterdag 12 mei 1984 te laten plaatsvinden.
De organisatie van dit congres zal in alle stilte worden behan-
deld om eventuele moeilijkheden te voorkomen. Er zullen voor
meerdere vergaderplaatsen worden gezorgd. Buiten de al eerder
gerapporteerde voorgedragen DB-leden hebben zich voor de slui-
tingsdatum van eind april nog enkele leden zich voor het nieuwe
DB kandidaat gesteld. Genoemd werden Dhr. . , mr.

en ., uit Limburg, (laatstgenoemde heeft
bij het L.U.S. i.v.m./het lidmaatschap van de CP zijn ontslag
gekregen). '̂  „ _

Ban het huidige DB, bestaande uit 9 leden, heeft
) zijn kandidaatschap

om persoonlijke redenen ingetrokken. Ook YIERLING heeft zich
niet verkiesbaar gesteld. Hij zou het te druk hebben met zijn
fractiewerkzaamheden. Het nieuwe DB zal bestaan uit 7 leden-
In antwoord op het verzoek van de voorzitter maakten de kandi-
daten en bekend dat zij op genoemde datum niet op
het congres aanwezig konden zijn. Met name was het met
de gekozen datum niet eens omdat betrokkene dan moet werken.
Hij vond het jammer dat hij zijn kandidatuur niet kon toelichten
Vermoedelijk zal een ander lid zijn voordracht waarnemen.
Vervolgens werd er gesproken over de nieuwe samenstelling van
het HB. Het DB stelde voor het genoemde HB te laten bestaan uit
afvaardigingen uit de 2e kamerfractie, iemand werkzaam op het
partijbureau, het curatorium van de Schumacherstichting, het
bestuur van het wetenschappelijk bureau, de voorzitter en secre-
taris van de jongerenorganisatie en bekeken moet worden of meer
afvaardigingen Iran de grote kringen moeten worden opgenomen.
Met toevoeging van een aantal adviseurs zal het gehele HIT uit ,
ongeveer 70 leden moeten bestaan.
Zoals al eerder werd gerapporteerd zijn de 1e 7 kandidaten met
als lijsttrekker YIERLING. voor de Europese verkiezingen door
het DB vastgesteld. JANMA"AT stelde voor de lijst van kandidaten
uit te breiden tot maximaal 30 leden.
De VIJER vroeg of de volgorde van bedoej.de kandidaten en de lijst
trekker nog ter discussie werden gesteld. JANMAAT sprak zijn
vermoeden uit dat de 1IJER kennelijk de positie van de lijst-
trekker VIERLING ter discussie wilde stellen.
Hij vroeg of betrokkene daarvoor redenen had en zo ja dan stelde
hij voor dit alsnog kenbaar te maken. De WIJER dacht over vol-
doende argumenten te beschikken om het HB aan te tonen dat YIER-
LING instabiel was en niet geheel loyaal tegenover de partij
stond. Het HB besluit over deze zware beschuldiging te stemmen.
Na stemming bleek 60% voor de discussie te zijn.
De WIJER legt de aanwezigen uit dat hij VIERLING alleen in het
belang van de partij ter discussie wil stellen en niet om hem
persoonlijk een hak te zetten. Hij wil voorkomen dmt er mogelijk
een tweede FRESCO-affaire zou ontstaan. Volgens hem speelt
VIERLING leden tegen elkaar uit. Tegen iemand in de omgeving var
Zwolle zou VIERLING hebben gezegd dat De WIJER op school een
meisje zou hebben verkracht.

a» A M



1) Zo nodig ander* rubricering aangwwi.

VERVOLGBLAD Nr.

In een interview met de NRC zou betrokkene hebben gezegd dat •
hij de CP wel zou fatsoeneren.Hij zou naar de partij zijn ge-
dreven maar er eigenlijk niet bijhoten.
Hij vond zichzelf een kamerlid in spe en zag via de CP de moge-
lijkheid daartoe te komen* In Almere zou hij VREESWIJK ten val
hebben willen brengen. En in een persoonlijk gesprek had hij
van VIERLING vernomen dat als hem onrecht zou worden aangedaan
hij zeer wraakzuchtig zou zijn. Kortom de WIJER vond dat er
redenen genoeg waren om uit te kijken hem op zo'n hoge positie .
te zetten.
Ter verdediging voerde VIERLING aan dat de yi.ler hem wel dege-
lijk een hak wilde zetten. Tevens vond hij het ongepast e.e.a.
voor het HB ter discussie te stellen. Dit had evengoed in het
DB kunnen gebeuren. Daar was trouwens de beslissing al gevallen
hem als lijsttrekker voor te £r dragen. Hij vond dat hij geen
leden tegen elkaar uitspeelde. In de fractiekamer op het Binnen-
hof staat de telefoon de gehele dag roodgloeiend en lijkt hij
af en toe wel een maatschappelijk werker. Voor een tweede af-
faire FRESCO hoefde men niet bang te zijn aangezien hij in tegex
stelling tot betrokkene omdat hij zich ten alle tijde gebonden
voelt aan het partijprogramma en de doelstellingen van de partij
onderschrijft. Daarom had hij zich ook bij de partij aangesloten
Hij had in Zwolle Inderdaad een vrouwelijk lid van de partij
gesproken. Hem is ook bekend dat er aldaar het gerucht de ronde
doet van de verkrachting. Hij ontkent daar echter met bedoelde
mevrouw over gesproken te hebben. Het gerucht kwam ook zeker
niet van hem af. Wat betreft de uitspraken gedaan in een artikel
van de NRC beaamde hij dat naar aanleiding van moeilijkheden
met een onder zijn woning bevindende illegale moskee zich naar
de partij voelde gedreven* De overige uitspraken waren ondoor-
dacht maar gezien zijn gebrek aan ervaring toen der tijd niet
verwonderlijk. Overigens staat hij wel achter deze uitspraken
en heeft in dat artikel bedoeld te zeggen dat hij met een zekere
ambitie heeft geleefd en in het belang van de partij in de 2e
kamer tracht te komen.
Hij had VREESWIJK Inderdaad wel laten zitten. Betrokkene had
dan ook vreselijk moeilijk gedaan over zijn huisvesting. Hij
had echter niet de bedoeling gehad hem ten val te brengen,
anders zou hij hem niet bij de Raad van State hebben verdedigd.
Hij gaf toe wraakzuchtig te zullen zijn als hem onrecht zou
worden aangedaan maar zou dit nooit doen als het in het nadeel
van de partij zou zijn. Als hij niet goed zou functioneren zou
hij opstappen en eventueel zijn plaats ter beschikking stellen..
Dit wilde hij zelfs juridisch laten vastleggen.(Hierna werd
nog gediscussieerd en stelde JAM
van VIERLING te stemmen. De WIJER vroeg eerst een kleine schor-

AAT voor om over de positie

slng in te lassen en wilde met KONST nog even van gedachte wisse
len. KONST wilde VIERLING nog een vraag stellen. Hij vroeg ziek
namelijk af hoe VIERLING zichzelf zag en of hij mogelijk schade-
lijk voor de partij kon zijn. Hierop reageerde een bijna hul-
lende TIERLING dat hij volkomen loyaal was aan de partij en
deze nooit schad* zou willen toebrengen. Het partijbelang stond
hem voorop. Als men het tegendeel dacht zou hij zich vrijwillig
terugtrekken. Hierop volgde een applaus uit de zaal en schorste
JANMAAT tijdelijk de vergadering.
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l) Zo nodig «ndwe rubricering «ingeven.

VERVOLGBUD Nr.

Na de schorsing en na met KONST ruggespraak te hebben gehouden J
stelde de WIJER voor om de stemming uit te stellen en VIERLING
als lijsttrekker te handhaven. VIERLING sprong verrast op en
Saf de WIJER een hand. Hij was blij dat het zo was afgelopen
en vond dat de partij één machtsblok moest blijven. Dit was
alléén te bewerkstelligen als het bestuur als een blok naar
buiten zou treden. JANMAAT zei tot slot dat men moest oppassen
dat door deze perikelen* dé tegenpartij dit niet tegen hem zou
uitspelen. Hij vond wel dat binnen de vergadering men elkander
de waarheid moest kunnen zeggen en gebleken is dat het e.e.a.
positief werkt. Hij wees op het belang de affaire binnenskamers
te houden.
Over het programma van de Europese verkiezingen en de uitwerking
daarvan zal het DB een beslissing nemen. Er zullen 150.000 fol-

ders worden gedrukt. VIERLING. door de ontstane emotie kennelijk
aangedaan, zei de partij -Eöë dat, indien nodig, hij voor nog
eens 150.000 folders de kosten zou dragen.
JANMAAT vertelt dat er 18.000 gilden op tafel moet komen. Hij
stelt voor dit van het contributiegeld af te halen. De partij
zou hierdoor echter wel in het rood komen te staan. Dhr,
was bereid gevonden dit geld tijdelijk ter beschikking te stelle
Dhr. springt echter op en is bereid als narm olie-
boert jen~3STp5rïT3 5000 gulden te lenen. Als men er niet uit zou
komen dan mocht men de lening vergeten en het geld houden.
Enthousiast roept hij de anderen op om ook iets beschikbaar te
stellen. Men fcaut komt els volgt over de brug. ƒ 1.000,—,

ƒ500, — , ƒ 500,— KONST ƒ 4.00DT̂ , JANMAAT
ƒ 5.000y—ƒ 2.OOO, —, DE VIJER ƒ 1.000.— V. RS

ƒ 500,—. Op dat moment komt er ƒ 18.OOO,— op tafel,
JANMAAT benadrukt de samenwerking van en het geloof in de partij
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Centrumpartij

HoofdwkroUrlMt •
Postbus 670
2901 CR '«-Gravenhage
7*1.070-469380
Pott0tro52871«6

aan de leden van het Hoofdbestuur

van de Centrumpartij

Ons kwmerk: DvA/HB

Datum
: 29-03-'84

Geachte Hoofdbestuurderen en genodigden ;

In het kader van fractievoorlichting nodig ik U hierbij uit voor een vergadering

"Van het Hoofdbestuur der Centrumpartij.

De vergadering vindt plaats op Binnenhof la te Den Haag» op vrijdag 6 april

a.s., aanvang 20.00 uur.

Bij verhindering wordt U vriendelijk doch dringend verzocht om het partijsecretariaat

in te lichten.

De agenda is als volgt:

t Opening

2 Ingekomen stukken/mededelingen

3 Notulen

A Voorbereidingen Partijcongres

5 Samenstelling HB in 1985

6 Voorbereiding Europese Verkiezingen (organisatie, programma)

-<7 Rondvraag

8 Sluiting

U een goede vergadering toewensend, teken ik namens fractie en partijbestuur,

Hoogac
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NIET LINKS ^̂ ^̂ F NIET RECHTS

Maar eerlijk opkomen voor alle Nederlanders, ook 1n Europa
Is ons devies

1. MEER DEMOCRATIE DOOR EUROPEES REFERENDUM

2. LAGERE RENTE DOOR EUROPESE GELDPOLITIEK
afscherming euromarkt hoogwaardige producten .

3. TERUGDRINGING BUREAUCRATIE IN EUROPA

4. OPKOMEN VOOR HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT VAN NEDERLANDERS

5. IEDERE EG-ONDERDAAN AAN 'T WERK
eventueel net aanvulTende uitkering;

' bestrijding jeugdwerkloosheld staat voorop
6. EUROPAHIJDE AANPAK DIERENMISHANDELING t MILIEUVERWOESTING

bescherming van de Nederlandse klelnboer

7. TWEEZIJDIGE ONTWAPENING t KERNWAPENVRIJE ZONES 1n EUROPA

8. HECHTE CULTUURPOLITIEK TEGEN VERVREEMDING
bestrijding Islamisering van onze steden

9. GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK VAN DRUGSHANDEL,
INTERNATIONALE MISDAAD EN BELASTINGFRAUDE.

10. STOP VREEMDaiNGENSTROOM, STOP EXPORT VAN UITKERINGEN
Europa 1s geen opvangcentrum of sociale dienst
voor de derde wereld; wel terugkeerprojecten < .


