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Betreft: Algemene Ledenvergadering van De Jonge Geuzen de dato 13-4-'84

Voor deze vergadering was er een zaal in de Jaarbeurshallen te
Utrecht gehuuftd en een zaal in Bunnik in Motel de Postilion.'
Deze zalen werden gehuurd onder de naam Comité Milieubewust*
Voor deze vergadering waren 180 mensen uitgenodigd. Men moest op
13-4-1984 in de morgen bellen naar het telefoonnummer
Dan hoorde men de plaats van bijeenkomst*

Een groep Jonge geuzen moest zicĥ  verzamelen bij het station Zeist
en wel bij het busstation. De andere groep moest zich verzamelen
op het adres Maliesingel 66. Deze laatste groep bestond uit mensen
die "te vertrouwen waren." Bij het verzamelpunt bij het station van
Zeist verscheen niemand.1

Uiteindelijk werd de vergadering in Bunnik gehouden,
aen ongeveer 35 personen.1 Waaronder:

Er versche-



1) Zo nodig «ndvn lubrtowlng ungcvm.

VERVOLGBLAD Nr. Bij i-/lnf. rapport nr. 1

Het ad interim bestuur van de Jonge Geuzen bestond uitt

nam het woord»- Hij vertelde dat er in het verleden
al pogingen waren gedaan om een jongerenorganisatie van de CP op
te richten» Toen vertelde hij hoe de oprichting was verlopen» Hij
zag iets in de Jonge Geuzen, maar hij vond dat het dan wel nood-
zakelijk was dat er meer leden kwamen*

Vervolgens nam het woord» Hij vertelde iets over de ge-
schiedenis* De naam Geuzen werd in de geschiedenis tweemaal gebrutld
Dat was in de tijd van de Spaanse bezetting* maar ook in de Tweede
Wereldoorlog werd de naam aog gebruikt door een verzetsgroep*»

Vervolgens werden de kandidaten voor het bestuur voorgesteld» Men
kon stemmen door op een formulier 5 namen in te vullen*

Voordat het tot stemmen kwam ontatond er enige paniek, omdat er een be-

richt binnenkwam dat de woning van belaagd werd door anti»

fascisten. Een aantal mensen vertrok daarop naar Utrecht. Zij hebben

daar de straat voor de woning van schoongemaakt van leuzen.

Voor het bestuur van de Jonge Geuzen hadden zich kandidaat gesteld:

. Hij werd tot penningmeester gekozen.

. Hij werd tot voorzitter gekozen.

. Hij werd niet gekozen.

. deelde mede dat hij teruggetreden was als

kandidaat.

Wie er naast

Hij werd niet gekozen.

en voor bet bestuur werden gekozen

is niet duidelijk geworden.

Het nieuwe bestuur nam zijn plaats in.



1) Zo nodig «nd«c» rubricering Mnfl«v«fl.

VERVOLGBLAD Nr. 2 l BIJ J|»lfiilM6-/lnf. rapport nr. 1

Hierna nam het woord»* In zijn toespraak heeft hij
financiële steun voor de Jonge Geuzen toegezegd»

Een onbekende stelde de vraag wat men dacht te doen aan infiltra-
tie in De Jonge Geuzen* Deze vraag werd door beantwoord."
Hij zei dat er een breed sociaal contact en een hechte band moest
worden bewerkstelligd om infiltratie te voorkomen»- Verder moest de
betrouwbaarheid van nieuwe leden goed worden bekeken. Hier lag een
taak voor de secretaris van de eigen afdeling»'

Ten slotte otftstond er een discussie over de leeftijdsgrens voor
de jonge Geuzen» Er werd geen leeftijd vastgesteld»*

300A04
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DE JONGE GEUZEN

VOORSTEL RESOLUTIEl
__^_____-^_«___ #

tekst t
De JONGE GEUZEN, de jongerenvereniging van de Centrumpartij

spreekt cioh uit voor het houden van een beslissende

volksstemming over de vraag of sr in Nederland al dan niet

Amerikaanse kruisvluchtwapens geplaatst moeten worden.

DS VBAAGSTELLING BIJ DEZE VOLKSSTEMMING DIENT TE ZIJNs

Vindt U dat er in Nederland Amerikaanse kruisrluchtwapens

moeten worden geplaatst*

Antwoordt JA/NEEN

Aangeclen deze kwestie, ook als de beslissing wordt

overgelaten aan de Tweede Kamer,der Staten Generaal,

alleen kan resulteren in 6t wel 6t niet plaatsen is

een dergelijke simpele vraagstelling ons inziens vol-

strekt gerechtvaardigd.

Op dese wij«e wordt dese belangrijke beslissing op de

meest democratische manier genomen.



t) Zo nodig andare rubricering acngavan.

Dlstr.:

Afschr.:

Betreft: DntutikkelinBgsn m.b.t. 3.F.N. te Arnhem.

Al geruime tijd bestaat er in A rnhem een groep jongeren, die in de ban ge-

raakt schijnen te zijn van de ideeSn , die opgang deden tijdens het bestaan

van het derde rijk. Deze jongeren brengen, wanneer zij elkaar ontmoeten open-

lijk de Hitlergroat compleet met het gezegde "Heil Hitler".

De led n van de

groep zijn vrijwel zonder diitzondering lid/sympathisant wan het 3.F.N. (Honge-

ren Front Nederland). Dok leuren zij met pamfletjes uan de C.P. Vrijwel ieder

weekeinde komen zij bij elkaar om in de binnenstad wan Arnhem pamfletj es uit

te delen en leden te werven voor beide genoemde groepen.

DB genoemde personen zijn op 05.05.1984 in de binnenstad uan

Arnhem wederom actief geweest met het verspreiden van pamfletten (Zie Bijlagen

1 en 2) Hierbij waren ook personen uit Den Haag betrokken.

ZOO A 09



1} Zo nodig «ndare rubricering ««ngeven.

VERVOLGBLAO Nr. 2 Bijx>f«e«X«:-/inf. rapport

Ook bij dezj actie konden aangesprokenen zich als lid opgeven voor C.P. en

3.F.N.

Buiten de als bijlagen bijgevoegde pamfletjes bestaan er ook pamfletjes met

de tekst " Negers dood, Doden aan het gas".
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niet
rechts

•̂̂ ••B "̂

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

l méér demokratie door invoering referendum
2 iedere nederlander aan het werk, eventueel, met

een aanvullende uitkering
3 opheffing van de schandalige woningnoo'd
g. streven naar twee-zijdige ontwapening
5 intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
B terugdringing van overheidsuitgaven en -taken
7 géén beknotting van uitkeringen, wél bestrijding

van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude

B géén hulp aan on-demokratische landen
9 doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,

milieuvervuiling en landschapsverwoesting
nederland is geen immigratieland,1O l f^WV^I •«-*• IV* *W M^^f • l» P •• • "J3 *MM«*»WU |*

dus stop vreemdelingenstroom.

CENTRUMPARTIJ - POSTBUS 670 - 2501 CR DEN HAAG
\ TE L: (070) 463322

1732110



BURGERS VAN ARNHEM,

A
- Onze rechtsorde wordt uitgehold. De wet verbiedt handel in
drugs. Maar vlakbij (Beekstraat, Eiland, Noppensteeg, Fooi 's
Paradise, Wonder, etc.) wordt gehandeld in deze vorm van
jeugdmoord. De nu bankroete Stokvishal heeft zelfs een
"huisdealer" gehad;

- Tasjesroof in de Rijnstraat/Ketel straat is schering en inslag.
Insluipingen, diefstal uit auto's (dit jaar al honderden aan-
giften !), inbraken, aanrandingen en mishandelingen maken de
stad steeds meer onleefbaar;

- De stad heeft er in jaren niet zo slonzig uitgezien. Overal
gekl ieder, vuile straten, afbraakbuurten, etc. Geen wonder
als wij het gemeentebeleid zien;

- Sommige partijen roepen zelfs op tot burgelijke ongehoorzaam-
heid. De leus "deze rechtsorde is de onze niet" wordt schaam-
teloos gebezigd. Op deze wijze trachten anarchisten de bevol-
king tegen de politie in opstand te brengen. De toenemende
onleefbaarheid van Arnhem wordt door een dergelijk gebrek
aan respekt voor onze demokratie als het ware afgedwongen;

- Wie doet er wat aan ? U weet, de politie werkt dagelijks on-
der hoogspanning. Met onbetaalde overuren en onvoldoende
ruggesteun van het gemeentebestuur, als er doortastend opge-
treden moet worden. De CENTRUMPARTIJ wil drastische uitbrei-
ding van het Arnhemse politiekorps en meer faciliteiten voor
deze beste vriend, zodat er snel en doortastend opgetreden
kan worden. Met name voor de zwakkeren uit de samenleving
wordt het dan een stuk veiliger op straat.

KRAKERS EN WONINGNOOD ONDER DE JONGEREN
Het kraken geschiedt veelal onder het mom van "oplossing van de
woningnood" en "het behoeden van goede woningen voor de sloop".
Maar wie kraken er ? Veelal zijn het studenten van de sociale
akademie en andere zachte wel zijnsstudies. Dit soort "akade-
misch "proletariaaf'kan best wel huur betalen, maar zij laten
dit liever over aan de werkende jongeren. Hun uitkeringsgelden
(studiebeurs, BKR, sociale zaken) gaan op aan genot van straat-
akties. Dit soort krakers behoeden geen woningen voor de sloop.
Integendeel ! Zij slopen goede woningen. Gaat U maar kijken bij
Hotel Bosch en andere kraakpanden. Hotel Bosch aan de Apel-
doornseweg is veranderd in een soort vesting. Het is een cen-
trum voor duister aktivisme geworden. De politie durft er zich
niet te vertonen. Want de heren van de gemeenteraad zullen hen
als eerste terugfluiten.

Voor ons, Centrum -demokraten, is de maat vol. Arnhem moet
vrijd worden van dit soort kraakterreur. Wij eisen: onmidde
lijke stopzetting van gas-, water- en elektriciteitsleverir
aan alle kraakpanden. Ontruiming ervan op korte termijn is
pré. Kraakpanden moeten op kosten van de rijke-lui-krakers
gebouwd worden tot woningen voor de hardwerkende jeugd en
achtergestelde groepen. Dat is pas echte bestriidinq van de
woningnood !

JEUGDBELEID
De gemeente doet haast niets voor onze jeugd. Wel stroomt h
subsidiegeld naar BA'ANANSI, een vrijplaats waar de politit
ook al niet mag komen om de drugshandel te bestrijden. Nu •'
er zelfs subsidie voor "thuis-service" van verslaafden. In
heel Arnhem-Zuid is maar één buurthuis "De Hobbit". Maar hl
maakt een politiek eenzijdig samengestelde staf (knalrood c
de dienst uit. De jeugd die hun indoktrinatie niet pikt ver
nigt zich in zwerfgroepen. Zij raken onderling slaags en be
werken elkaar op Kronenburg met honkbalknuppels. Zo worden
door de gemeente opgegeven en aan hun lot overgelaten.
De CENTRUMPARTIJ eist daarom fatsoenlijke jeugdcentra en
sport-akkommodatie voor onze Arnhemse jeugd. Voor de werken
jongeren moeten voldoende woningen worden gebouwd of vrij-
gemaakt.

BEZUINIGINGEN
Onze bevolking moet alsmaar bezuinigen, terwijl regering en
overheid maar met Uw geld blijven smijten. Zo gaan er bijvo
beeld miljoenen aan subsidies naar allerlei minderhedenorga
nisaties. De CENTRUMPARTIJ vindt dat er eerst da"a"r bezuinig
moet worden waar het onze eigen bevolking niet treft. Want
Nederland is er in de eerste plaats voor de Nederlanders.

KUNST
Door onze hele stad staan glimmende buizen (bijvoorbeeld Mc
chyplein), roestige kronkels (Stadspark) en monstrueuze
breinaalden (Amsterdamseweg). Honderdduizenden guldens word
stukgegooid aan deze "kunstwerken". Bedenk wel dat U die ku
via subsidies uit Uw eigen zak betaald heeft. De CENTRUMPAR
eist ogenblikkelijke stopzetting van deze verspilling. Naar
de Hoogovens met deze wanprodukten. Wij eisen een deskundig*
kommissie die aan kunstenaars opdracht geeft die zich niet
vervreemd hebben van het publiek dat deze kunst betaalt en
inspraak van de bevolking door middel van een volksstemming
op gemeentelijk niveau (referendum).
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DIERENMISHANDELING
In het najaar 1982 is de .CENTRUMPARTIJ een kampagne ge-
start tegen het onverdoofd ritueel slachten. Het gruwelijk
ritueel slachten, waarbij onverdoofd de dierenhal s wordt
doorgesneden, gebeurt nu massaal in onze stad. Gaat U
maar kijken in 't Breek. Deze barbaarse praktijken passen
niet in onze moderne staat, die gebaseerd is op de normen
en waarden, zoals die door Christendom en Humanisme ont-
wikkeld zijn: dus stop de animale holocaust op schapen en
rundvee. Ook de dierenkoncentratiekampen (legbatterijen,
kistkalveren, nertsfarms, etc.) moeten verdwijnen.

MILIEU
Alleen wij, Centrum-demokraten, durven te zeggen, dat
milieuvervuiling verergert door overbevolking. ledere mens
ekstra betekent immers een portie ekstra vuil-produktie.
Deze bevolkingsfaktor is voor links en rechts taboe.
Wij durven ronduit te zeggen: NEDERLAND IS GEEN IMMIGRATI'E-
LAND ! Daarvoor is het te vol.
Met het opruimen van giftbeUen zijn miljoenen guldens ge-
moeid. Ook hiervan bent U, de eerlijke burger, de dupe via
hoge belastingen. De CENTRUMPARTIJ gaat van het principe
uit dat de vervuiler moet betalen. Da"t is eerlijk beleid.

DEMOKRATIE
U ziet uit bovenstaande voorbeelden: onze Nederlandse de-
mokratie wordt van alle kanten bedreigd. Wees waakzaam.
Als U zich als Nederlander achtergesteld voelt, bel dan:

DE CENTRUMPARTIJ, UW ANTI-DISKRIMINATIE-INSTITUUT M l l l l l

overdag 070 - 46 33 22 of 's-avonds 030 - 31 31 49.
U kunt ook schrijven naar Centrumpartij, basisgroep Arnhem,
Postbus 5122, 6802 EC ARNHEM. Informatie vraagt U aan door
storting van ƒ 10,-- op postgiro 43 48 100 ten name van
de Centrumpartij, Den Haag.
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RUDOLPH HESS, een van de voormannen
van het voormalige Derde Rijk,
'vierde' onlangs zijn 90e verjaardag.
Van een verjaardag vieren, in de
letterlijke zin van het woord,
is Überhaupt geen sprake*
Zijn gezondheid holt achteruit en hij
zit nu al zeker 43 jaar gevangen in
de Spandau gevangenis te Berlijn.

Wij vinden het een mensonterende zaak dat nu paat anno 1904» door de
oud-geallieerden voor de vrijlating van Rudolph Hess is gepleit.
Alleen de Sovjet-Unie weigert in te stemmen met de vrijlating van de
grijsaard. De Sovjet-iraperialisten hebben verklaard Hess liever achter
tralies te zien, als een monument van het verslagen Derde Rijk.

Conclusie: deze ernstig zieke man schijnt een laatste rustdag in vrijheid
en vrede niet gegund te zijn. Als de Sovjet-Unie haar been stijf houdt en
haar standpunt dus niet wijzigt., is Hess gedoemd om in gevangenschap
te sterven.

Wij, van het Jongeren Front Nederland, eisen uit menslievende motieven
de onmiddelijke vrijlating van Rudolph Hess.
Verder vragen wij ons af of de Nederlanders, die zo vaak de mond vol hebben
over mensenrechten, het onrecht dat Hess wordt aangedaan zomaar aan
zich voorbij laten gaan.

JONGEREN FRONT NEDERLAND

POSTBUS 962 •2501 CZ DEN HAAG



t) Zo nodig wMtor» rubrloenng wngevwt.

ACD 1733431
datum |2 JUNI 1984

CO

b. _ d. _

Distr.-.

Afachr.:

Betreft: Ledenvergadering van de "Jonge Geuzen", de jongerenafdeling
van de Centrumpartij.

Op vrijdag 13 april 1984, werd er door de jongerenafdeling van
de CP "de Jonge Geuzen" een ledenvergadering gehouden in motel
Bunnink te Bunnik.
Aldaar waren aanwezig:



1) Zo nodig amfor* rgbrlcarlng ungavon.

VERVOLGBLAD Nr. 1 Bij . rapport nr.

De vergadering zou worden gehouden In een zaal van de Jaarbeurs-
hal te Utrecht. Aangezien de zaal door zijn verhuurders werd in-
getrokken moest pen uitwijken naar motel Bunnik, alwaar onder de
naam "Comité Milieubewust Nu" werd gehuurd.
Het bestuur en de bekendste leden hadden zich verzameld bij

_̂̂  ' * Vandaar gin-
gen de meesten naar Hotel Bunnik. Enkelen vertrokken naar het
station Zeist alwaar de overige leden werden opgevangen.
Omstreeks 20.30 uur begon de vergadering. voerde het
woord.
Hij vond het jammer dat de opkomst ondanks het verzenden van 180
uitnodigingen, zo slecht was. Vermoedelijk was dit te wijten aan
de onbekendheid met de Jonge Geuzen. Hij bedankte het interim-
bestuur voor de inzet en deelde mede dat er nu eindelijk een
officieel bestuur zou worden gekozen. Tevens werden de leden van
het DB bedankt voor hun inzet om de Jonge Geuzen van de grond te
krijgen. behandelde de ingekomen stukken en stelde vast dat
nog twee leden zich voor het bestuur kandidaat hadden gesteld te
weten _̂ _̂_̂  en ( voornoemd. Op dat moment kwam er een
telefoontje binnen van .. Hij vertelde dat er zo'n 50
demonstranten voor zijn huis stonden. De zaal werd enigzins on-
rustig en , f l, [ en vertrok-
ken naar het huisadres van Daar aangekomen bleek de
politie de zaak al ontruimd te hebben. De stoep was over een
lengte van ongeveer 50 meter beklad met leuzen o.a. was te lezen
op no. woont de socialist t CP nee, CP rot op.
Vervolgens heeft men geholpen met het reinigen van de
straat. Hierna begaf men zich weer naar de vergadering. Inmiddels
hadden de bestuursverklezingen al plaatsgevonden. Gekozen.waren
als voorzitter' , secretarisr . penningmeester

, en als bestuursleden • en '"
' was nog bezig met zijn speech over de Europese verkie-

zlngen. Na de mededeling wat er gebeurd was ten huize van
sloot men de vergadering.

200 A 09



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1735597
datum 3 JULI

CO

b. d

Distr.: Bljlage(n):

Afachr.: B0=

Betreft: Centrumpartij.

Bijgaand zend ik u, in fotocopie;

Een uitnodiging voor een ledenvergadering van de Centrum-

partij " afdeling " Tilburg, waarvoor kortheidshalve naar

de inhoud wordt verwezen.

200 A 03
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eling Tilburg,
tbus 387
O AJ Tilburg,
. : 01623-16959.
18.00 uur)
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173559n

> a r l

Aan de leden ,donateurs,
sympathisanten en
genodigden.

Tilburg, 13 juni 1984.

Geachte lezer (es )t

Hierbij nodigen wij U uit voor een ledenvergadering op
maandag 18 juni 1984» DE vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening en welkomstwoord door kringvoorzitter G.Kayen.

2. Mededelingen , ingekomen en uitgaande stukken.

3. Toespraak door kringvoorzitter G.Kayen over uitbouw
van de afdeling Tilburg.

4* Toespraak door Drs. Nico Konst. Thema; Geschiedenis
van de partij.

5. Toespraak doorDanny Segers. Thema: Groei van de partij.

6. Toespraak door Drs. Vierling in verband met de gehouden
Europese verkiezingen.

PAUZE .

7. Politieke rede door het tweede kamerlid voor de Centrum-
partij, Drs. HANS JANMAAT.

8. Korte gelegenheid tot discussie.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Wilt Ü de vergadering van de afdeling Tilburg bijwonen, dan
wordt U verzocht telefonisch contact op te nemen met de kring-
voorzitter G.Kayen,tel.:Ol623-l6959. Heer Kayen zal dan aan Ü
mededelen op welke plaats en op welk tijdstip Ü verwacht wordt.
Vanaf de afgesproken plaats wordt naar de zaal gereden. Dit is
nodig om ondemocratische acties te voorkomen.
Wij wensen tleen goede en prettige vergadering toe.
AFDELING TILBURG CENTRUMPARTIJ.

. DONDERS, secretaris afdeling Tilburg.
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RECHTS-EXTREMISME
Z SC = = = = = = == ===«==*

De Jonge Geuzen

De jongerenorganisatie van de Centrumpartij, de Jonge Geuzen»

mag zich verheugen in een levendige externe belangstelling.

Het studentenblad van de Vrije Universiteit te Amsterdam "Ad Valvas",

bracht begin dit jaar de JG in het nieuws door aan de hand van

een vergaderverslag de rol van hun wetenschappelijk medewerker

aan de kaak te stellen.

Daarnaast sprak een Tweede Kamerlid zijn ernstige bezorgdheid

uit over de "gevechtstraining" die de Jonge Geuzen zouden onder-

gaan*

En tenslotte deelde het uitgetreden CF-gemeenteraadslid FRESCO

zijn kennis met betrekking tot de Geuzen met het Amsterdams

Fascisten Opsporings Komitee (FOK).

Redenen om nader in te gaan op deze nieuwe loot aan de CP-stam.



1. Qesehiedenis

In maart 1982 hadden (voorzitter CP) en . (DB-lid)

het plan opgevat de "Afdeling Jongeren Centrumpartij" op te

richten*

Deze lettercombinatie AJC werd doelbewust gekozen vanwege een

in het verleden bestaande socialistische Jongerenorganisatie

met dezelfde afkorting.

Het plan voorzag in de oprichting van een jongerenorganisatie

(het AJC) met daarnaast een zaal- en ordedienst*

In het dagelijks functioneren echter zou de organisatie al de

drie onderdelen in zich verenigen met als primaire doelstelling

om tijdens openbare bijeenkomsten der partij te fungeren als

ordedienst,

Hit publicitaire overwegingen zouden de leden van de ordedienst

geen uniforme kleding en (slag)wapens mogen dragen, doch ten-

einde hun taak naar behoren te kunnen verrichten dienden de

leden zich op individuele basis aan te melden als lid van een

particuliere sportschool. Ter bevordering van het groepsproces

zouden vijfmaal per jaar gezamenlijke trainingen plaats vinden»

waarvan één te Kranenburg (BRD), de woonstede van partijvoorzitter

Het de oprichting van een jongerenorganisatie hoopte de Centrum-

partij een overloop van meer extreme jongeren naar bijvoorbeeld

VOORPOST (Vlaamse nationalistische organisatie) te verhinderen.

De partij trachtte deze jongeren door hen te organiseren aan zich

te binden en te gebruiken, terwijl het tevens de mogelijkheid bood

controle uit te oefenen op extreme elementen én,uitingen daarvan

te kanaliseren.

De plannen tot de oprichting van de Afdeling Jongeren Centrumpartij

zijn echter het stadium van theoretische voorbereiding nimmer ont-

groeid.

De oorzaak hiervan was, naast organisatorische problemen gelegen

in het feit, dat de propaganda werkzaamheden ten behoeve van de

Tweede Kamerverkiezingen (september 1982) absolute prioriteit

genoten, terwijl ook na de verkiezing van JANMAAT als lid der



Staten-Generaal alle effort van CP-bestuursleden werd gestoken

in de organisatorische opbouw van het partij-apparaat*

De in september 1982 tot stand gekomen politieke doorbraak van

de Centrumpartij vormde tevens de aanzet tot een heroverweging

ten aanzien van de doelstelling van de jongerenorganisatie*

Binnen een democratische partij, die met alle mogelijke middelen

een respectabel image poogdajBf'op te bouwen, paste niet de idee

van een knockploeg als jongerenorganisatie, zo werd geredeneerd.

Het waren de jongeren zelf, die hier in september 19&2 op in-

haakten door met voorstellen te komen teneinde de politieke

jongerenorganisatie de "Jonge Centrum Democraten" op te richten.

Hun gedachten gingen daarbij uit naar een zekfstandig rechtspersoon

wat de mogelijkheid open hield eventuele subsidiegelden in de

wacht te slepen.

Het zou echter tot 3 juni 1983 duren alvorens de oprichting van

een CP-jongerenorganisatie "de Jonge Geuzen" een feit werd.



2. De Jonge Geuzen

De behoefte aan een jongerenorganisatie werd binnen de Centrum-

partij zowel door het partijbestuur als de jongeren zelf duidelijk

gevoeld.

Als redenen werden aangevoerd dat een groot deel (kS>%) der
^*?i*~nt,t^,F i

CP-̂ temmen jonger is dan 3̂  jaar; alsmede de specifieke pro-

7 blemen waarmee jongeren in aanraking komen (onderwijs, dienst-

plicht* jeugdwerkeloosheid), de mogelijkheid tot vorming van

toekomstig partijkader en tenslotte werd het vanuit organisatorisch

oogpunt toegejuicht in een zo vroeg mogelijk stadium een jongeren-

organisatie op te richten, want "de jongeren zullen voor een groot

deel het gezicht van de Centrumpartij gaan bepalen".

De naam van de vereniging herinnert doelbewust aan de Tachtigjarige

Oorlog, want zo schrijft de redactie van het verenigingsblad

"De Jonge Geus": "De Geuzen zijn vrijheidsstrijders; zij namen

(toen) het voortouw in het verzet tegen een despotisch en anti-

Nederlands regime. Haar net als de Geuzen staan wij op de bres

voor de Nederlandse belangen en voor de Nederlandse cultuur, haar

levenswijze en haar eigen identiteit".

In deze uitspraak valt duidelijk de ideolQfti» .van de Centrum-

partij te herkennen, hetgeen de vereniging ook voor ogen staat

getuige de in het blad opgenomen uitspraak "niet te vervreemden

van de aoederpartij".

-5-



2.2. Statutaire organisatie

De vereniging "Jonge Geuzen" heeft zich ten doel gesteld de

jongeren in kennis te brengen met en te doordringen van de ver-

antwoordelijkheden, welke het Nederlanderschap hen oplegt, hen

daarbij in het bijzonder voorlichtend omtrent de centrum-democra-

tische beginselen: rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en ge-

meenschapszin.

Deze doelstelling wordt door de vereniging geplaatst"in het

bredere kader van vorming buiten echoolverband en sociaal-culturele

jeugdzorg, welke bijdragen tot de verlevendiging en verheffing van

het nationaal bewustzijnu.

De middelen die de vereniging wil gebruiken om aan haar doelstelling

te beantwoorden zijn onder andere het houden van bijeenkomsten, het

uitgeven van voorlichtingsmateriaal, het instellen van studie-

en adviescommissies en het actief gestalte geven aan een nationale

feestcultuur, waaronder wordt verstaan samenzang, lekespelen en

vendel zwaaien»

De ballotagecommissie van de Jonge Geuzen beslist in eerste in-

stantie over de toelating van potentiële leden. Als voorwaarden

voor toelating worden genoemd een leeftijdsgrens, die ligt tussen

de Ik en 33 jaar en het lidmaatschap van de Centrumpartij, terwijl

als bijzondere voorwaarde wordt gesteld, dat aspirant-leden geen

lid mogen zijn van een andere politieke partij dan de Centrumpartij.

-6-



De interne gang van zaken is als volgt.

De leden der vereniging zijn gerechtigd een aantal afdelings-

afgevaardigden te benoemen, welke hun stemrecht zonder last

der afdeling op de jaarlijkse te houden Algemene Vergadering

kunnen uitoefenen. Alle overige leden hebben wel toegang tot

deze Vergadering en mogen daar ook het woord voeren, doch zij

bezitten geen stemrecht.

De Algemene Vergadering kan een voordracht voor het Hoofdbestuur

samenstellen, die naast eenzelfde of andersluidende voordracht

van het Dagelijks Bestuur der Centrumpartij in stemming wordt

gebracht, waarna de Algemene Vergadering de Hoofdbestuursleden

benoemd. De Algemene Vergadering kan de Verenigingsraad, die

bij nader te stellen regels in het nog niet verschenen Huishoudelijk

Reglement wordt gevormd, machtigen namens de Jonge Geuzen politieke

uitspraken te doen.

De Verenigingsraad fungeert tevens als adviesorgaan op politiek

en organisatorisch gebied ten behoeve van het Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur tenslotte bestuurt de Vereniging, aldus de

statuten.



2.3. De invloed van d» Centrumpartij

De Centrumpartij kan op de volgende manieren haar invloed

ten aanzien van de Jonge Geuzen doen gelden:

- verplicht lidmaatschap der CP;

Indien een Jonge Qeus zich in de ogen van de partij onwelge-

vallig gedraagt, kan het bestuur van de partij middels de partij-

statuten de Jonge Geua het partijlidmaatschap ontnemen, waardoor

de Geus tevens niet meer voldoet aan de criteria gesteld in

statuten van de vereniging, zodat de vereniging het lidmaatschap

dient op te zeggen.

- toestemming penningmeester der CP

is benodigd indien de vereniging overgaat tot het verkopen of

bewaren van registergoederen.

- het verenigingsblad "De Jonge Geus" wordt door het opleidings-

en vormingsinstituut der Centrumpartij de Dr SCHÜMACHERstienting

uitgegeven; derhalve ligt de eindverantwoordelijkheid bij de

Centrumpartij en niet bij de vereniging.

- het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij stelt een voordracht

ter vervulling van de hoofdbestuurlijke functies der vereniging

samen; hierdoor oefent de partij een directe invloed op de

bestuurssamenstelling van de vereniging uit.

- de Verenigingsraad kan na machtiging van het Dagelijks Bestuur

der CP politieke uitspraken namens de vereniging doen, welke

dan geacht worden de kracht te hebben van een besluit van de

Algemene Vergadering; in feite is in deze constructie het DB

der CP de Algemene Vergadering der vereniging.

- de vereniging de Jonge Geuzen" wordt in en buiten recht vertegen-

woordigd door drie door het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij

aangewezen Hoofdbestuursleden.

- tevens wordt in het verenigingsstatuut bepaalt, dat het DB der

CP een naar willekeur van dit bestuur samengesteld college

kan vormen, die de vereniging eveneens kan vertegenwoordigen;

met andere woorden;de Centrumpartij kan geheel zonder inmenging van

de vereniging het beleid van de vereniging bepalen.
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2.1»-. De Jonge Geuzen

In eerste opzet was de "Jonge Geuzen11 voorbestemd zich tot een

elite-dub te ontwikkelen* waarbinnen de leden door de partij-

bonzen worden opgeleid, teneinde in de toekomst naar behoeven

hoge partijfuncties te kunnen vervullen.

Dit idee is sinds kort losgelaten. De partijleiding zag gaarne

het aantal van 25 Jonge Geuzen uitgebreid, zodat een bredere

basis aan de jongerenorganisatie ten grondslag zal liggen.

Ken groter aantal jongeren namelijk betekent tevens een groter

potentieel aan toekomstig partijkader en daar heeft de partij een

groot tekort aan,getuige de Afwezigheid van de CP?bij een vier-

tal deelgemeenteraadsverkiezingen te Rotterdam.

De ballotagecommissie van de vereniging, die bestaat uit

vice-partijvoorzitter , Dagelijks Bestuurslid ,

hoofd wetenschappelijk bureau en partij-adviseur f

waarbij laatstgenoemde de grootste stem in het kapittel heeft,

legt naast de statutair vastgelegde criteria aan potentiële

Jonge Geuzen de volgende selectie-eisen op:

representatieve verschijning, leidinggevende capaciteiten en

overtuigd lid van de Centrumpartij.
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2.5» De Qeuzenweekenden

Naast de oprichtings- en kennismakingsvergadering van 3 juni 1983

zijn tot nu toe twee weekenden gehouden, namelijk begin september'83

en eind januari 198̂ . De weekenden staan in het kader van de

scholing op politiek terrein. Als doeenttttreden op:

(staatsinrichting), (juridische zaken)»

(ideologie/organisatie), (sport),

(vaderlandse geschiedenis), I (vakbeweging) en JANMAAT (opeet

politieke partijen).

Bij de politieke vorming tracht men de Geuzen bewust te maken van

verantwoordelijkheden, die het Nederlanderschap hen oplegt, wat

tot uiting komt in de waardering voor de Nederlandse cultuur en

geschiedenis. Met andere woorden het accent wordt gelegd op het

volksnationalistisch denken* Het nationalisme wordt aan de hand

van het thema buitenlanders benadrukt. Buitenlanders hebben de

leiding nodig, die wordt uitgeoefend door het blanke ras in casu

de echte Nederlander.

Tevens wordt aandacht besteed aan de spreekvaardigheid der Jonge

Geuzen en wordt men aangezet tot zelfstudie en het vervullen van

allerlei functies binnen het partijgebeuren.

Het sportgebeuren neemt hierbij een ondergeschikte plaats in,

waarbij moet worden opgemerkt dat van een gevechtsopleiding G.q.

para-militaire training thans geen sprake is.

Ter afsluiting kan worden gesteld, dat de "Jonge Geuzen" zowel

op organisatorisch als ideologisch terrein worden gemanipuleerd

en geïndoctrineerd door de Centrumpartij.

De tot uiting gebrachte bezorgdheid dient zich dan ook niet te

richten op de vermeende lichamelijke opvoeding alswel op de

geestelijke milieuverontreiniging, die zich binnen de vereniging

voltrekt.



1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

Dlstr,

Afschr:

Betreft: Jonge Geuzen

Cp vrijdag 9-11-1984, te 17.00 uur, is ten huize vanj
(lO-e-1?63} een bijeenkomst gehouden VET. het hoofdbestuur van°"de Jonge Oeu-
zen.

Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verzonden. Exemplaar in fo-
tocopie bijgevoegd.

Aanwezig zijn een tiental personen, van wie herkend worden:

Duidslr.jk is geworden, d?.t net nr>me é*é*n van de stuwendp
krachten achter de Jonge Geuzen is.

Ket ligt ir. de bedoeling, dat d.e- Jonge Geuzen "los" gaan verken van
de CP.

Binnenkort zullen op uitgebreide schaal door het hele land folderac-
ties plaats vinden. Het betreft de folder welke wordt uitgegeven door het
Amsterdams Scholiereninitiatief Onafhankelijke Voorlichting in samer.wer-
king met de Jonge Geuzen. Sxeraplaar ir fotocopie bijgevoegd.

STOA os



1762574

JONGE GEUZEN
Postbus 79
1000 AB AMSTERDAM
020 - 85 05 84

Datum : 27 oktober 1984
Ons kenmerk: JG/MN/84107 Aan de genodigden

Hallo!

Het Hoofdbestuur van de Jonge Geuzen zou graag op vrijdagavond
9 november a.s. een ontmoeting met jou villen hebben on het geu-
zenactie-program voor de komende maanden door te spreken.

Deze ontmoeting zal in een informele en daarna feestelijke sfeer
plaatsvinden te Amsterdam.

Kan je die vrijdagavond vanaf vijf uur vrijmaken ? Het is de be-
doeling dat we tijdens deze bijeenkomst gezamenlijk eten, dus je
hoeft alleen maar met vat reiskosten rekening te houden.

Mocht het te laat vorden om terug te gaan, geen probleem! Over-
nacht ingsgelegenheid is aanwezig.

Als je kan komen deze avond (of juist niet) laat het ons dan nog
even veten.

-met vriendelijke groeten?

MaritSNeef t voorzitter



v
ken. Altijd worden de punten 'bevolkingspolitiek' en
'imnigratie/remigratie' aangevallen. Want daarover raag
je in Nederland (nog) niet praten. Waarom eigenlijk?
Het antwoord is tweeledig.

DAAROM!

\, De politici die zo dom zijn geweest om voor een korte
termijn belang honderduizenden buitenlanders naar ons
land te laten komen, willen niet graag aan hun onverant-
woordelijk handelen herinnerd worden. Dat betreft bijna
alle politieke partijen. Nu meewerken aan een goede op-
lossing -remigratie van illegalen en langdurig werklozen
zien die partijen als erkenning van hun fouten en dat
doet pijn!!

2. De 'anti-fascisme -en -racisme-komitë's hebben andere
motieven. Dat zijn dezelfde als die van de aanverwante
uiterst linkse partijen. Die volgen het devies dat altijd
al van de Sovjet-Unie is uitgegaan: "schep zoveel moge-
lijk chaos in de niet-komraunistische landen; des te eer-
der worden ze rijp voor het kommunisme". Want de door vnl.
CPN en PSP gecontroleerde komitë's weten ook wel dat er
steeds meer moeilijkheden zullen komen met zoveel immi-
granten van een totaal andere kuituur dan de Nederlandse.
Geen wonder dat deze zogenaamde anti-fascisten zo gebeten
zijn op de Centrumpartij, die juist het omgekeerde wil.
Dus geen multi-culturele chaos, maar een deookratisch,
ordelijk en leefbaar land met een gezond milieul

ECHTE INFORMATIE IS MINSTENS TWEEZIJDIG

Jongeren, jeugd van Nederland! Laten wij ons NOOIT wat
op de mouw spelden van één kant. Zeker niet door mensen
die te laf zijn om hun eigen fouten te erkennen en de ge-
volgen op ONS afwentelen. En ook niet door anderen, die
opzettelijk op chaos afsturen om in troebel water te kun-
nen vissen. Wij zijn graag bereid om jullie nadere in- ,
formatie te geven over onze visie. Dan kan jijzelf uit-
maken wie er gelijk heeft. Laat je niet (meer) bedotten.
Het gaat tenslotte om onze toekomst en die van Nederland!

HET SCHOLIERENINITLATIEF ONAFHANKELIJKE VOORLICHTING (SOV)
OVER:

^
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, op-
merkingen of wil je gewoon nog meer informatie over
hetgeen in deze folder te lezen is, laat het ons dan
weten:

Je kan ons zowel schriftelijk als telefonisch berei-
ken. Schrijf naar: SOV - postbus 79 - 1000 AB -
Amsterdam, of bel (020)- 85 05 84 (dagelijks tus-
sen 20.00 en 22.00 uur)

Dit is een voorlichtingsfolder van het:

AMSTERDAMS SCHOLIERENINITIATIEF ONAFHANKE-
LIJKE VOORLICHTING (ASOV) I.S.M, DE
"JONGE GEUZEN" (JG)

ro
en



JONGEREN VAK NEDERLAND.'

Op veel plaatsen in ons land werden en worden tentoon-
stellingen en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over
oorlog en bezetting in de jaren 1940-1945. Daarbij wordt
getoond hoe Nederland in die tijd heeft geleden en hoe
duizenden landgenoten het slachtoffer werden van het
afschuwelijke politieke systeem van de Duitse fascis-
tische bezetters en hun Nederlandse handlangers. Het is
natuurlijk goed, dat wij die gelukkig die tijd niet zelf
hebben hoeven doormaken toch weten wat er toen gebeurd
is. Zodat jong en oud ervan doordrongen zullen zijn
dat zoiets zich nooit meer mag herhalen.

HOORT DIT ER UEl BIJ?

Maar helaas is er soms iets met die tentoonstellingen
dat niet erg klopt. Vaak wordt het anti-fascisme ge-
koppeld aan propaganda tegen de NAVO en zijn er fol-
ders en boekjes tegen de Centrumpartij. Maar de NAVO is
pas na de oorlog opgericht en de Centrumpartij zelfs pas
in 1980. Waarom deze 'koppelverkoop'?

HOE ZIT DAT?

Veel mensen denken dat de Centrumpartij racistisch is.
Je leest en hoort bijna niet anders. Zelf zegt die partij
dat ze een gewone demokratische partij is die net zo min
iets van fascisme of rassendiskriminatie moet hebben als
de anderen. Maar die anderen willen dat niet geloven en
vinden de Centrumpartij maar verdacht. Sommigen zeggen
zelfs: fascistisch. Hoe zit dat?

OOK ANDEREN

Ja hoe zit dat. Alles heeft natuurlijk een oorzaak, zo
ook hier. De Centrumpartij zegt namelijk dingen die ande-
ren niet durven zeggen of niet willen horen. Bijvoorbeeld
dat het een grote fout is geweest om in korte tijd zoveel
buitenlanders naar Nederland te laten komen of toe te la-
ten. Terwijl ons land ook voor die tijd al overbevolkt
was:

Maar de Centrumpartij was niet de enige of de eerste die
dat heeft gezegd. Dr W. Drees sr., die 10 jaar Minister-
President van ons land is geweest en toch zeker geen ra-
cist genoemd mag worden, heeft altijd precies hetzelfde
gezegd.

FOUTEN VERDOEZELEN

Eigenlijk weet iedereen wel dat er grote fouten zijn ge-
maakt met de buitenlandse arbeiders. Die worden daarvan
intussen minstens zo erg de dupe als de Nederlanders.
Onder de eerstgenoemden is de werkloosheid verreweg het
grootst. Ook ontstaan er veel andere spanningen, bijvoor-
beeld door de woningnood. Want die heeft de regering nog
niet eens kunnen oplossen voor de mensen die hier altijd
al gewoond hebben. Is het dan zo gek als de Centrumpartij
zegt: "Laat de werkloze buitenlanders met remigratiesteun
naar huis teruggaan. En de illegalen moet moeten gewoon
zonder meer het land uit". Tegenstanders van de Centrum-
partij noemen dat 'racistisch'. En doen het voorkomen of
die partij ook zoiets zou willen als destijds Hitler met
zijn koncentratiekampen!

DE CENTRUMPARTIJ ALS NIEUWE ZONDEBOK

Er is trouwens nog iets wat hoe langer hoe meer opvalt.
Je hoort bijna geen gesprek op radio of TV of de Centrum-
partij wordt wel even door de modder gehaald. Maar er mag
nooit iemand van die partij bij zijn om zich te verdedigen!
"De Centrumpartij is fascistisch" is de kreet die geroe-
pen wordt, "en met fascisten praat je niet".
Wat je van zo'n manier moet denken, laten wij graag aan
jullie gezonde verstand over. Maar wij vinden dit nu écht
fascistisch. Op precies dezelfde manier is Hitler begonnen
met zijn tegenstanders de mond te snoeren I

WAAROM EIGENLIJK?

De Centrumpartij heeft natuurlijk ook nog andere punten
in zijn programma, maar daar wordt nauwelijks over gespro-



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlrtr: BF

F ACD 1764955

dalum - 8 JAN. 1985

Af»chr.: BO: 209.685

Betreft:
Jonge Geuzen

Bekend is geworden dat met ingang van
medio oktober 1984 als contaotpersoon voor de Jonge Geuzen
fungeert in de kring Rotterdam e.o. Coördinator in Rotterdam
ie7̂
Tevens werd ontvangen een aanvulling op het Huishoudelijk
Reglement van de Jonge Geuzen (bijlage).
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1764955

Aanvulling op het Huishoudelijk Regelement van de JONGE GEUZEN
vastgesteld door het Hoofdbestuur.

Aanvulling t.b.v. Geuzenkringen en -afdelingen:

1. Coördinator

1.1. Het HOOFDBESTUUR kan een jeugdcoördinator benoemen en ontslaan.
1.2. Deze jeugdcoördinator adviseert het (ad-interim)bestuur van de

Geuzenkring of -afdeling.
1.3. De jeugdcoördinator houdt samen met het kring- cq.afdelingsbe-

stuur kontakt met het Hoofdbestuur
1.4. Bij ernstige onenigheid tussen jeugdcoördinator en kring- of

afdelingsbestuur wordt het meningsverschil voorgelegd aan het
Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur beslist zo spoedig mogelijk

2. Optreden naar buiten toe

2.1. Ieder optreden naar buiten* dient aan het Hoofdbestuur tevoren
medegedeeld te worden. Als richtlijn geldt een termijn van 10
dagen. >

2.2. Kontakten met de pers worden onderhouden door het Hoofdbestuur
of door hen aan te wijzen personen.

»
Met punt 2.1. wordt gedoeld op deelname aan forumdiscussies e.d.
Uiteraard vallen de reguliere folderaotie 's hier niet onder.

-0-0-0-0-



(niet invullen) l\rt? ^ n m n „ _
1764955

HUISBEZOEKENLIJST

Bezoek gebracht door:

Afdeling :

Datum :

GEGEVENS BEZOCHTE

Naam :

Voornamen :

~\dres :

Postcode a Plaats :

Telefoonnummer :

z BU toezenden

aan het Hoofd-
secretariaat
Postbu» 70

1000 ̂

PERSOONSGEGEVENS GECONTROLEERD A.H.V.:
(bijv. paspoort, rijbewijs, naambordje o.i.d.)

AANKRUISEN INDIEN VAM TOEPASSING
() vil actief zijn als bestuurder
() vil meedoen met acties, folderen e.d.
() vil schrijven voor "De Jonge Geus"
() vil documentatie verzamelen
() vergaderingen van diverse organisaties beuoeken

- -O

O

O

O

Verdere gegevens betreffende:

Algemene Indruk

Milieu

Inzetbaarheid

Activisme

etc..



^Rechts Jongererii
Contact

OPROEP
VOOR DEELNAME AAN DE PROTESTMARS OP 8 DECEMBER 1984

MET ALS DOEL HET AAN DE KAAK STELLEN VAN HET DIS-

CRIMINERENDE BELEID VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN

AMSTERDAM, DAT DOOR HET OPRICHTEN VAN EEN WALGELIJK

MONUMENT IN HET VONDELPARK VOORWENDT, DAT ETNISCHE

MINDERHEDEN DOOR ONS NEDERLANDERS MISHANDELD WORDEN.

HET OMGEKEERDE IS ECHTER EEN DAGELIJKS FEIT.

NEDERLANDERS ZIJN VEELVULDIG HET SLACHTOFFER VAN DE

MENSONTERENDE PRAKTIJKEN VAN DE ETNISCHE MINDERHEDEN.

1 TJTT U AA:i

! TOON UW NEDERLANDSE VOLKSAARD. VERZAMELEN ZATERDAG

j 8 DECEMBER 1984 12.00 UUR BIJ HET MONUMENT VAN VONDEL

j IN HET VONDELPARK.

i HET RECHTS JONGEREN CONTACT IS EEN SAMENWERKINGS-

I VERBAND VAN RECHTS RADICALE JONGEREN-GROEPERINGEN

l WAARONDER:

NJF

JFN

STRIJDBARE JONGE GEUZEN

en andere militante rechtse

organisaties.



1) Zo nodig »n<i.re rubricering Mno*V*n.

F ' ACO
1771489

t>::r:a 13.FEB.

/ d.

Bijlagen):

Afschr.: BO:

Betreft: Jonge Geuzen

Bijgaand zend ik U, in fotocopie, een uitnodiging voor de
eerste landelijke bijeenkomst in 1985 van de Jonge Geuzen, welke
op vrijdag 8-2-1985 te Amsterdam zal worden gehouden. (Bijgevoegde
uitnodiging, gemerkt 8).
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3.IQ

1771489

:;c;r. CKUZF.N
s t l i u s 79
00 Ai; - AiTiPterdam
O - t b O j b4

s kenmerk: DA 0602t'5
31 1985

lle Jonge Geuzen!

t is alweer enige tijd geleden dat velen van ons elkaar voor het laatst gesproken
,->-u<5n. Intussen is er veel gebeurd. Niet op de laatste plaats binnen de partij-
.ceren. Ket spreekt voor zich dat wij als bestuur van de Jonge Geuzen zorgvuldig

iten ieder konflikt blijven, dat ons gemeenschappelijk ideaal: een leefbaar
-jt-rland, niet ten goede komt. In ieder geval is er genoeg gesprekstof om hierover
t elkaar van gedachten te wisselen in gezellige sfeer roet een hapje en een drankje.
égenda voor onze eerste landelijke bijeenkomst in dit nieuwe jaar luidt:
Opening
M<dedelingen
Visie op 1985 van het JG-bestuur
Discussie
l EUZC
financiën
Planning kringaktiviteiten
Rondvraag
Sluiting

j doen een dringend beroep op jullie om ons in ieder geval te bellen of Je wel of
et komtl Dus. hopelijk tot ziens op: vrijdag 8 februari 1985

plaats: Heineken Hoek, Leidseplein te Amsterdam
„~- (v/a Centraal Station met tramlijn 1 of 2)

tijd: 19.30 uur (weest op tijd, anders vinden jullie
ons echt niet meer)

geuzentelefoon : 020 - 85 05 84 tussen 20.00 en 22.00 op ma-di-woe

t slet, wil je overnachten in Amsterdam?
j voor een kosteyloze slaapplaats.

Geef dit dan telefonisch door, dan zorgen

t vrolijke geuzengroet ,

t JG-bestuur, namens dezen
ir, Anhuiser, vice-vocrzitter.

' V



1) Zo nodig «id*r* rubricering nngiven.

ACD

CO

b.

1772946
28FEB.1985

Distr: BF - BOD Bljlage(n):

Afschr.: JIO

Betreft:

Vergadering der Jonge Geuzen.

Op vrijdagavond 8 februari 19&5 heeft
' te Amsterdam een vergadering van 'De Jonge Geuzen' plaatsgevonden.
Het betreft de woning van ,waar ook woonachtig zou
zijn. —
"Voor deze vergadering waren twintig uitnodigingen verstuurd.
Wegens de slechte weersomstandigheden konden maar 11 personen aanwezig
zijn,waaronder:

De voorzitter van de kring Amsterdam -tevens H.B.-lid-
fungeert,mogelijk slechts tijdelijk,als coördinator van 'De Jonge Geuzen',
Hij is van mening dat voor De Jonge Geuzen een belangrijke taak is wegge-
legd.
De impasse van het laatste jaar moet doorbroken worden.
Het nieuwe elan van 'De Jonge Geuzen' -die overigens financieel onaf-
hankelijk zijn en een eigen juridische status hebben- moet blijken uit
de activiteiten die voorlopig voor dit jaar op het programma staan.

Een groep Jonge Geuzen zal evenals vorig jaar een zogenaamde 'Mars op
Den Briel' houden.
Dit gebeuren vindt plaats in het kader van de jaarlijkse feestelijkheden
aldaar op 1 april.
Aangezien 1 april op een maandag valt wordt de viering waarschijnlijk
verschoven naar de zaterdag of zondag ervoor.

De Jonge Geuzen willen in mei aanstaande een landelijke bijeenkomst
organiseren.

In verband met deelgemeenteraadsverkiezingen gaan de Jonge Geuzen
folderen in Hoogvliet bij Rotterdam.

In oktober wil men een kaderweekend organiseren.

Het nieuwe elan van 'De Jonge Geuzen' moet gestalte krijgen via organi-
satie-verbetering, werving en kadervorming.
De huidige voorzitter 'is door aan de kant geschoven,
omdat er van hem totaal niets uitgaat. Hij wordt wegens gebrek aan
kwaliteiten ook uit het kringbestuur van Amsterdam gazet.
Teneinde de organisatie weer enige inhoud te geven wordt onder andere



1) Zo nodig «nd«r« rubricering ung*ven.

VERVOLGBLAO Nr. BIJ inf. rapport nr. 1

in het blad 'De Jonge Geuzen1 nummer 85/1 opgeroepen tot het aanmelden
als lid.
Jongeren die zich aanmelden moeten zich aan een strenge selectie onder-
werpen.
De belangrijkste aspecten van deee selectie zijn de betrouwbaarheid en de
bereidheid tot 'activisne'.

Onderzocht of de organisatie "De Jonge Geuzen" recht op subsidie kfcn
doen gelden.
Dit recht zal dan eventueel via een procedure bij de Baad van State
worden afgedwongen.

200 A M
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AAN: HOOFD O. V.D.

lic. 93.514.j.j DATUM; 12 april 1985
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Datum bericht : 9 apzil 1985

Bron : Eigen bericht

Onderwerp i Polder "Centrum-partij".

Bijl.l

F

F

ACD

ebtw

C3

b.

1786930
• 1 5 AP». «*5

/ d' -

Op woensdag 3 april 1985i werd er bij de brigade
Koninklijke marechauaaee te Brielle, via de brievenbus, een
voorlichtingsfolder bezorgd met als opschrift "Centrum Partij
en Fascisme".

De voorlichtingsfolder ia een uitgave van het Amsterdams
Scholiereninitiatief Onafhankelijke Voorlichting i.s.m. de
"Jonge Geuïen".

Hoeveel exemplaren er in Brielle in omloop xijn en door
wie ze worden bezorgd is niet bekend.

L J
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1) Zo nodlu BAda» nitortowing Mngavan.

Afechr.:

ACD 1787436
datum 1 g APK. 1955

CO

b. / d. -

B.treft-. De "GEÜZENTROM",

uitgave van Jonge Geuzen/CENTRUMPARTIJ.

Vernomen werd dat een nieuw blad het licht heeft gezien, zijn-
de de"GEÜZENTROM".
Dit blad is een uitgave van de JONGE GEUZEN en bestemd voor
de kaderleden van de Jonp;e Geuzen.
Dit blad wordt uitgegeven door het Hoofdsekretariaat,

Postbus 79
Amsterdam

Zie bijlage.

a» A w
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Kaderblad van de Jong» Geuzen * Uitgegeven door het Hoofdsekretariaat « Postbus 79, 1000 A8 Amsterdam

IALUD JONGE GEUZEN!
>it Is het eerste nuraaer van ons kaderblad. Vanwaar de naam? In het geuzenleger van de
'rins van Oranje worden de strijders opgetrommeld telkens als er mededelingen van de staf
lan hen moeten worden doorgegeven. Dit historisch gegeven inspireerde het bestuur tot de-
ïe naamgeving voor het kaderblad.
<AT KOMT ERIN TE STAAN? Verslagen van de afgelopen vergaderingen en andere bijeenkomsten,
taderinstrukties en aankondigingen van de komende aktiviteiten. Hebben jullie zelf mede-
delingen, reakties of aankondigingen? Stuur die op, maar houdt het kort en bondig.

1IEUVJAARS8IJEENKOMST (8 sprokkel 1985) Dus in voorjaar 1985 gaat opbouw vó5r aktie. Dat wil
Seter laat dan nooit, dacht het bestuur. Vandaar werd "iet zeggen dat er helemaal geen aktie gevoerd zal worden
ap 8 februari (sprokkelmaand) een nleuwjaarsbijeenkomst (zie hieronder). Maar aktieresultaten kunnen alleen vlot
jehouden voor het kernkader. Er waren drie gasten: en doelmatig verwerkt worden door een goed op elkaar
HMk de Uijer, DB-lid van de Cp en twee VR-leden (VR = ingespeeld en betrouwbaar kader.

EEN DRANKJE EN EEN HAPJE werden genuttigd na deze vrucht-
bare, naar toch sneeuwrijke nieuwjaarsbljeenkonst.

milnigingsraad tot steun en begeleiding van de JG).
BIJ MEDEDELINGEN wordt de opvolging van Hsrio door
Daan als voorzitter van de JG vastgesteld. Tot dan
toe vas Daan gekozen vice-voorzitter. De vacatures
werden aangevuld, zodat het JG-bestuur 1985 bestaat
jit Daa.i, Ar jen, Chris en F ons. Een vacature blijft
nog open.
ALS BELEIDSLIJN inzake bestuursbenoemingen geldt dat
kandidaten hiervoor op zijn winst één jaar als kader-
lid aktief moet zijn geweest. Dit on teleurstellingen
over en weer te voorkomen.
DE JG-REDAKÏIE wordt voorlopig waargenomen door het
bestuur in samenwerking «et Jan, Frank, René, Marcel
en Hans.
DE JG 85/1 werd daarop uitgedeeld. Het kasoverzicht
staat er niet in. Bit zal voor de bloeinaand («ei)
aan de kaderleden worden uitgedeeld, waarna een kas-
koiwissit ter kontrole van de inkomsten/uitgaven
*Ojt benoemd. Een voorlof kasoverzicht werd
rfötfr de penningmeester Arj: opgelezen. Hij noemde
als beleidslijn: geen schuloen naken, alleen Mt
een sluitende begroting wordt gewerkt.
DE FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID van de JG kan alleen
zijn beslag krijgen als er ook regelmatige inkonsten
zijn. Vandaar dat de vergadering besloot tot invoe-
ring vaa de lidgelden:
Jonge Geuzen minimaal ƒ 10 per jaar,
Ooiateurs minimaal ƒ ?S per jaa-,
Abonnees ƒ 20 per jaar (inkl. verzend.)
TERUGBLIK OP 1984 EN VOORUITZICHT VAN 1985 werden
toen geschetst door Daan als voorzitter. Daarop volg-
de diskussle. Een aantal geuzen vonden dat er te wei-
nig aktie gepland is voor voorjaar 19PS en vonden
het kaderweekeinde in najaar 1985 te ver weg. Het
bestuur legde de beleidsprioriteit nog eens uit:
de kaartenbakken zijn nog vol net niet benaderde en
niet geballotteerde aspirant-geuzen. Oez« achterstand
•oet éérst weggewerkt worden! Anders heeft werven
weinig zin. Te lang wachten op reaktie van het kader
ZOU ergernis wekkan en aspirant-geuzen demotiveren.

LENTE8IJEENKOMST (9 lente 1985)
Van heinde en verrr komen de kernkaderleden. Voorwaar
kunnen nieuwe gezichten verwelkomd worden. De voor-
zitter houdt het kort, want na afloop van de vergadering
wordt een eerste ideologie-kursus gehouden: Oe nederland-
se kuituur als inspiratiebron voor politiek handelen.
OPENING EN SLUITING van de vergadering geschiedt (voor
het eerst) volgens de richtlijnen gegeven op de op-
richtingsbijeenkomst van de JG in zonermaand (juni) 1983.
Oe voorzitter verzoekt het kernkader het GEBED VOOR HET
VADERLAND (opening) en MIJN SCHILT ENDE BETROUWEN (slui-
ting) voor de volgende keer uit het hoofd te kennen.
DE ADRESSEN van de aspirantgeuzen worden uitgedeeld.
Hiertoe zijn de 18 geuzenkringen opgedeeld in zeven
gewesten: Asd + Noord-Oost, Noord-West, Midden, Vest I »
II, Oost en Zuid).
De kaderleden weten de aspirant-geuzen eerst per brief
(géén voorgeschreven kopie, naar een persoonlijke) bena-
deren en dan b.v. telefonisch een afspraak aaken. Als
nat een paar tegelijk afgesproken kan worden bespaart
dit tijd. Als ontmoetingsplaats kan dan een koffiehuis
worden uitgezocht.

KOMENDE AKTIVIU1UH:
31 lentenaand (naart): Geuzen«ars op Den Briel, te
organiseren door Jan, Hans, Han en P.M.N.G.A.

20 grasmaand (april) : Kernkaderbijeenkonst.
Ma afloop Ze proefkursus 1Ned. kuituur en pol. handelen1.
(samenvatting van eerste kursus wordt uitgereikt)

bloeinaand (mei): JG-folderaktie. Ideeën hiervoor
graag vóór de volgende kernkaderbijeenkèmst opsturen of
ontwerptekst op deze vergadering Reenenen!

1 bloeinaanO: -erschijning JG 85/2.
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Afschr.:
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b.

Bljlage(n

1787836
2 3 APR. 1985

d. _-

BO: J.JI Otftj

Betreft:

De Jonge Geuzen .

Het begin dit jaar genomen initiatief on "De Jonge Geuzen" nieuw
leven in te blazen begint resultaat op te leveren . Het nieuwe
elan van De Jonge Geuzen heeft zijn weerslag gekregen in nuomer 1
van de (Beuzentrom , een rieuw kaderblad van De Jonge Geuzen .

De Jonge Geuzen hebben op 31.3.1985 een geanimeerde mars op den
Briel gehouden . Vanuit het dorp Zwartewaal is men te voet naar
den Briel getrokken . Hier was op deze zondag , voor het eigenlijke
feest op 1 april , in feite weinig te beleven .
Men heeft het dus moeten doen net de inspirerende historische om-
geving van het oude's t ad j e en de gedachte aan de dappere 'Oude Geu-
zen' en hun heldendaden o.a. in 1572 .
Het praktisch nut werd echter niet uit het oog verloren zodat men
van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om te folderen .
Deze aktiviteit past overigens zeer goed in de uitgangsstelling dal
De Jonge Geuzen zich moeten richten op onze nationale cultuur en
niet echt op de praktische politiek .

200 A 03
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ACD
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datum 2 5 A P R . 19S5

CO

b.
Dlrtr.: BFA-BOA : -g-
Afschr.:

Betreft: Vergadering Jonge Geuten ia Aasterda»

Op caterdag 16 Kaart 1985 werd

Jong* Geneen.

•Aanwezig waren:

een rergadering gehouden Tan de

Voor de Tergadering werd gevajienlijk een bede Toorgelecen*
De tekst ran de bede luidde:
Heer, laat het prinsenTolk der oude Hederlanden niet ondergaan
in haat, in broedertwist en eehande;
Kaak dat uit d'oerde bron nieuw leTen nogmaals Tloeit. Schenk ons
de taaie kracht o» fier, rol Troo» Tertrouwen, «et nooit gebroken
•oed ons land her-̂ op te bouwen.
Tot statig als een eik Toor U ons Tolk herbloeit.

Agenda:
1. Opening door
2. uitdeling lijst nieuwe adspirantleden
3. Voorbereiding aprilnars, 31 naart 19&5 naar Den Brielle Tanaf

Oost Voorne.
4. BondTraag
5. Afsluiting.

200 A 03



1) Zo nodig «fldw* rubflocring ungtwi.

VERVOLGBLAD Nr. 1 Bij SBWBttr/litf. rapport nr.

De vergadering werd met opzet kort gehouden omdat aan het eind een

proefcuraus zou geven over het onderwerp:

irDe Nederlandse Cultuur als inspiratiebron voor politiek handelen".

Met de "bede" aan het begin van de vergadering hadden enkele mensen problemen.

Met name en maakten zich daar nogal druk over.

Over het algemeen waren de aanwezigen meer van het kaliber "Rammen!".
i

Er werd door een uiteenzetting gegeven ovder de symboliek voor een voï

Vlag en Wapens - Volksliederen.

Deze zaken geven een volk een eigen identiteit, een eigen waarde. Het volk

voelt zich met elkaar verbonden. Vele zijn voor wapen en vlag gevallen.

vertelde verder dat hij bezig is met een project van de overheid

waarbij als voorwaarde is gesteld dat hij zich niet bezig mag houden met poli-

tiek. Dit project loopt over ongeveer een half jaar af. Hij zal.na september

1985 weer aktief worden. Hij heeft zich ten doel gesteld om het ideologisch

bewustzijn terug te brengen in de Centrum Partij. Hij bereidt zich daar nu

op voor.

Rede

Centraal thema cultuur en politiek.

Cgltuur

Omvat drie elementen

1. herkomst van een volk ••-••-•

2. taal van een volk

3- verleden van een volk

ad. 1

Europese volk is afkomstig van achter KaukasusCBronstijd) Uit dit volk ontwikke

de zich te Arische Ras. Deze term is zeer beladen maar wel juist. Politie-

dossiers in Amerika vermelden voor Europeaan nog stweds Kaukasi'êr.



1) Zo nodlfl ander* nibrloarlng ungevan.

VERVOLGBLAO Nr. 2 l BIJ «WöttÖe/Inf. rapport nr. 5

Dit volk is in de loop der tijd richting Europa getrokken 'en vestigde zich

in Denemarken, Zweden en Duitsland. In de Bronstijd ontwikkelde zich hier

een bloeiende cultuur. Door klimaatsverandering trok men o.a. richting

Nederland.

Ad 2

De taal vind je in bepaalde woorden in het dialect terug.

Ad 5

In een vogelvlucht beschreef hij de geschiedenis van Nederland vanaf JOO

tot heden.

In een natie dient een zekere harmonie te bestaan tussen het volk, anders

zullen binnen de natie ontbindingsverschijnselen optreden met als gevolg

dat de tent uit elkaar klapt. Als voorbeeld werd genoemd het Turkse rijk.

Ook nu zijn deze verschijnselen waar te nemen. Kijk maar naar België.

verwacht dat België binnen niet al te lange tijd uit elka-sr spat.

Ook binnen Nederland ziet hij deze verschijnselen. Zijn oplossing ligt in

het gelouterd nationalisme* Gelouterd omdat een te ver doorgevoerd nationalisme

desastreuze gevolgen kan hebben, zie Duitsland 'JO-'̂ K).

In dit gelouterd nationalisme vindt een volk zijn eigen identiteit terug.

Momenteel beseft de gemiddelde Nederlander amper wat zijn herkomst is.

wijt dit aan onze te veel verdeelde (verjuiling) maatschappij.

Liberalisme WD Socialisme PvdA Confessionalisme CDA

Al deze stromingen streven hun eigen belang na (subsidiemaatschappij) en ver-

liezen daarbij het "volksbelang" uit het oog.

Om dit besef terug te brengen is volgens een calamiteit of iets

dergelijks nodig. Momenteel is deze aanwezig n.l. het grote aantal buitenlander*

Hierdoor is het mogelijk mensen er van te doordringen dat de Nederlandse cul-

tuur verloren is gegaan.

is de buitenlanders dankbaar omdat er weer een calamiteit is met als

mogelijkheid eenwording. wil de Centrum Partij gebruiken om de Neder-

lander er van te doordringen dat de Nederlandse cttl-tuür verloren is gegaan.

Hij heeft de Centrum Partij opgezet met het doel de Nederlandse cultuur te

behouden, te bekeren, te besturen, dit ziet hij als de politiek die de

Centrum Partij voor zou moeten staan.

Helaas heeft dit geleid tot een zekere machtsstrijd in de partij met als

gevolg de ruzies van de laatste weken. Deze machtsstrijd ziet hij ook als



1) Zo nodig andere rubricering aangaven.

VERVOLGBLAD Nr. 3 Bij qfiJBBHst/lnf. rapport nr. 5

ontbindingsverschijnselen. ergert zich aar mensen die zich door hun

welbespraaktheid omhoog weten te werken in de Partij

De concurrentie opzij zetten en dit alles om een felbegeerde 2e kamer zetel

te verkrijgen.

wil dan ook de Partij niet laten groeien voordat er een stabiele

ideologische fundersing onderstaat.

De avond werd besloten met een eind bede.

"Mijn scildt ende betrouwen

Sijt Ghij, O God mijn heer

Op U soo wil ick bouwen

Verlaat mij nenmenoeer

Dat ick doch vroom mach blijven

U dienaar taller stondt,

Die Tyranny verdrijven

Die mij mijn hert doorwondt"

200 A 04
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Heer, laat het prinsen volk: der oude Nederlanden

Niek ondergaan in haat, in broedertwist en schande;

Maak dat uit d'oude bron nieuw leven nogmaals vloeit.

Schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen,

Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen,

Tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.

Mijn schudt ende betrouwen

Sijt ghy, o Godt mijn heer,

Op U soo wil ick bouwen,

Verlaet mij neramermeer;
Dat ick doch vroom mach blijven,

U dienaer taller stondt,

Die tyranny verdrijven.

Die my mijn hert doorwondt.
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JONGE GEUZEN Aan het Kernkader der Jonge Geuzen
Postbus 79
1000 AB - Amsterdam
020 - 85 05 84

Ons kenmerk: DA/KK:JG 160385
Datum : 9 lentemaand 1985

Hallo Jonge Geuzen!

Wij moeten weer aan de slag. De aprilmars op Den Briel staat voor de
deur. Het volgende JG-nuuner (85:2) wordt heel dik, wij hebben veel
interessant kopij binnen gekregen, maar voor de drukkosten moet geld
op tafel komen. De kaartenbak zit vol met nieuwe aspirant-leden, die
allen nog geballoteerd moeten worden. Dus er is werk genoeg. '

Vandaar dat wij Jullie als kernkader verwachten op
tijd : zaterdagavond 16 maart 1985 on 20.00 uur precies
plaats: hetzelfde woonhuis ala vorige keer

. Agenda: 1. Opening
2. Geuzenkrlnggewljze uitdeling van te bezoeken

nieuwe aspirant-leden
3. Voorbereiding aprllmars
4. Rondvraag
5. Sluiting.

*

Deze vergadering houden wij met opzet zo kort mogelijk, want na
afloop is er voor de belangstellenden de gelegenheid om een *
interessante proefkursus bij te wonen in een besloten vriendenkring.
Deze cursus is er een uit een geplande serie kadervormingslessen voor
het najaar. Het onderwerp luidt
'De Nederlandse Cultuur als inspiratiebron voor politiek handelen*

Hog een dringend verzoek: meld Je in ieder geval per telefoon of Je
wel of niet komt! Wij doen toch ook moeite om Jullie te bereiken met
deze rondschrijvens? Het is voor onze strijd én voor onze positieve
Instelling noodzakelijk dat Jij af en toe wat van Je laat horen, al
is het maar een kort telefoontje. Dus bel 's avonds tussen 20.00 en
22.00 uur op 020 - 850584,,

Tot ziens! En bedenk: de toekomst van onze vaderlandse Jeugd is
nu in het geding. Hij doen er wat aan.

met neder landae groet,

, ' - \,
Daan Anhiiiser, voorzitter JG a. i.

v
P. S. Eventueel overnachten is mogelijk. Heb Je wat weinig geld om de
treinkosten te betalen, dan gaan wij met de pet rond. Dus laat geld-
gebrek geen reden zijn om niet te komen. X



1) Zo nodig moto* rubricering aangeven.

Dlstr.:

ACD
1789127

datum 7MEM985

CO
b. d.

Bijlage(n):

Afschr.;

Betreft:Kernkadervergadering van Jonge Geuzen gehouden op 20-if-l985-

Op zaterdag 20 april 1905 om 20.00 uur werd ten huize van

kernkadervergadering gehouden van de Jonge Geuzen.

Aanwezig waren 15 personen, waarvan bekend;

een

Bijeenkomst 25 april a.s. hotel Astor werd behandeld door

Hiij"sprak over het huidige bestuur van de Jonge Geuzen. Is dit rechts-

geldig? Het DB van de Centrum Partij moet bij de installatie betrokken

zijn.

- toekomstige koers Jonge Geuzen.

- verhouding Jonge Geuzen ten opzichte van Centrum Partij.

- Geuzentrom.

- Blad van de Jonge Geuzen.

- Hetze Jonge Geuzen gevoerd door .

wil deze punten op donderdag 25-̂ -1985 aan de orde stellen.

vond dat de Jonge Geuzen zafi als folttervee.<j
Een zelfstandige politiek voor de Jonge Geuzen is niet mogelijk aldus

. wil veel verder gaan maar dan wel in de andere richting,

had laten v/eten niet op de hoogte te zijn geweest met de Mars op

Den Briel. De Jonge Geuzen hebben echter in kennisgesteld van

hun voornemens, moet dus op de'hoogte zijn geweest.

Geuzentrom

200 A i
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VERVOLGBLAD Nr. BIJ xaaatterfinf rapport nr. 2

is op onverklaarbare wijze aan een exemplaar van de Geuzentrom

gekomen.

zegt dat dit niet had mogen gebeuren. De Geuzentrom is alleen

bedoeld voor het kernkader van de Jonge Geuzen. Het moet worden gezien als

een intern-discussiestuk.

De kritiek van hierover heeft vooral betrekking op de inhoud zoals

- de maandaanduiding.

zegt hierover dat de kalenders die banken verspreiden ook deze

aanduiding hebben. De NSB deed dit vroeger ook. D;;ar kunnen we niets aan

doen.

- de zaken erin vermeld die niet aan het DB van de Centrum Partij waren gemeld.

( Mars op Den Briel)

Bij de mars naar Den öriel heeft gevraagd aan een van de deelnemers om

voor hem als spion te fungeren. Er werd niet gezegd wie maar vermoedelijk

wordt hier

De spion heeft dit doorgebriefd aan

had geruchten verspreid dat er problemen bij de tocht zouden ontstaan.

Reactie

Hij vergeleek de Centrum Partij met de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) die

in haar tijd hetzelfde had gedaan als tegenwoordig de Centrum Partij alleen

massaler en met veel meer vlagvertoon.

Kritiek van op geldt vooral voor diens weigering lid te

worden van de Centrum Partiij.

heeft veels te nationalistische ideeën.

zelf bagatelliseerde dit nu en vond dat er weinig verschil zat

tussen nationalistisch en nationaal.

wil voor het gesprek van 25 april in hotel Astor eerst overleg met

de voorzitter van de Centrum Partij. Volgens is met : te praten.

Koers Jonge Geuzen.

zal deze niet wijzigen.
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1) Zo nodig widM» robriovlng ung*v»n.

VERVOLGBUD Nr. 2 . rapport nr. 2

De Jonge Geuzen zullen zich vast blijven houden -aan hun principes. Zij zullen

niet wijken voor »

Waar '> mee bezig is, is een hetze tegen de Jonge Geuzen. Deze actie

voert hij alleen maar om zeker te zijn van een kamerlidraaatschap volgend jaar.

Via deze hetze tegen de Jonge Geuzen probeert , c.s. op een

zijspoor te zetten om zodoende een lastige concurrent af te schuiven.

De Jonge Geuzen willen zo onafhankelijk mogelijk blijven van de Centrum Partij,

We willen zelfstandig de Centrum Democratische ideologie uitdragen. En om

dit te kunnen doen, willen wij zelfstandig kader gaan scholen.

(cursus )

Cursus

Gedeeltelijke herhaling van de vorige cursus.

Hij ging globaal in op het Nederlandse staatsrechtelijke stelsel vanaf 18U8.

Hij ging in op de diverse stromingen die zich toen reeds manifesteerde

Liberalisme - Confessionalisme - Socialisme.

Stromingen hadden gemeen dat ze alle drie een optimaal mensbeeld hadden en dat

ze alle drie een doel nastreefden dat niet te verwezenlijken is.

streeft naar saamhorigheid tussen mensen waardoor één volk ontstaat,

b.v. Ontwikkeling Duitsland begin vorige eeuw na de Napoleontische tijd.

Duitsland had een nederlaag geleden en moest er weer boven op komen.

Met andere woorden zij moest haar trots en cultuurbesef terugvinden. Een

eerste aanzet werd gegeven door een zekere , bekend als Turnvater.

Hij richtte een soort sportschool op. Zijn pupillen moesten

streven nc-ar een gezonde geest en een gezond lichaam.

zou een dergelijke gezondheidscultus in Nederland willen doorvoeren

om de eerder genoemde saamhorigheid te introduceren.

Ook voerde hij een pleidooi om het Nederlandse Lied te herintroduceren,

(geen Johny Hoes)Hij zag in deze methode meer nut dan alleen maar kankeren op

buitenlanders waarmee Glimmerveen bezig is.

Dit kankeren werd door hem afgewezen omdat het een verkeerde manier is om het

doel te bereiken. Symptoom bestrijding is niet voldoende, het kwaad mogk-bij

de wortel worden aangepakt.

Als voorbeeld noemd hij.
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t) Zo nodig indcra rubrtowlng aangawn.

VERVOLGBLAD Nr.J SBBBftbM "«POOI nr. 2

In de middeleeuwen paste men aderlating toe bij iemand die hoge koorts had,

gevolg was temperatuur verlaging, de oorzaak werd echter niet weggenomen.

Het doel is niet aangegeven maar is saamhorigheid. Kennelijk passen buiten-

landers niet in het saamhorige Nederlandse Volk.

De symptoom bestrijding wordt aangepakt om Glinraierveen te bekritiseren.

Aan het slot van de vergadering maakte hij een begin met de behandeling van

het Partijprogram.

EINDE
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1) Ze nodij «idw» rubricering ungtvM.

Aftchr.:

*co

CO
b.

1707531
^ jt!m 1985

— » d. ••— —

Betreft: DE JONGE GEUZEN

Nu in de Centrumpartij een machtsstrijd gevoerd wordt tussen globaal
gesteld Noord en Zuid, blijkt de onafhankelijke positie van De Jonge
Geuzen.
Het dagelijks bestuur van de Centrumpartij heeft geen enkele invloed
cp deze jeugdorganisatie, waarin de oprichters van de Centrumpartij

l en de dieast uitmaken.

Naar aanleiding van Geuzentrom nummer l kan de volgende opsomming
worden gegeven van bestuur en kernkader van De Jonge Geuzen.

Bestuur :

Bedaktie Jonge Geus :

Leden :

uit Tilburg en
binnen de invloedsfeer van
vertrouwd»

uit Eindhoven vallen weliswaar
maar worden desondanks volledig

200 A 03
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Afschr.t

*CD 1799381
2 4 JUN11985

*£rBijlage(n):

Ire AlRfeiuene ledenvergadering der Jonge Geuzen.
Bijlagen:
Uitnodiging voor de jaarvergadering.
Kort verslag jaarvergadering d.d. ''? mei j.lt.
Jaarrekening Jonge Geuy.er. 198̂ .

Op donderdagavond 30 mei 1985 heeft in een zaal van hotel Krasnapolsky
te Amsterdam de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Geuzen plaatsgevonden
De zaal werd gehuurd op naam van 'Landelijk Jongeren Overleg'.Er waren
'8 Geuzen aanwezig. Mede door een selectief uitnodigingsbeleid en een
enkele beveiligingsmaatregel is de vergadering ongestoord verlopen. Het
selectief uitnodigingsbeleid heeft er enerzijds voor gezorgd dat het
quorum aanwezig was terwijl de mogelijkheid voor een 'overval* zo goed als
uitgesloten was.
Hierdoor hebben de beetuureverkiezingen het vooraf vastgestelde resultaat
opgeleverd.

Met algemene stemmen is:

gekozen tot
gekozen tot
gekozen tot
gekozen tot
gekoaen tot

voorzitter
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Op de vergadering is duidelijk geworden dat het nieuw gekozen bestuur
-vrijwel identiek san het vorige bestuur- een andere weg wil inslaan.

I>e neerslag hiprvan ligt op dit moment in de voorn van een statuten-
wijziging bij een notaris.
De kern van deze statutenwijziging is dat de Jonge Geuzen weliswaar
een aen de Centrumpartij verbonden jongerenorganisatie is,maar dat de
beleidsorganen van de Centrumpartij geen directe invloed meer kunnen
uitoefenen op de gang van zaken bij de Jonge Geuzen.

Het bestuur heeft als uitgangspunt langzamerhand door middel van 'schoning1
ver. öe keartentak het ledenbestand te concretiseren.Papieren leden
zullen -eventueel na huisbezoek- worden afgevoerd en men gaat met een
selertf proep enthousiasten bouwen aar. een hoogwaardige jongerenbeweging.
Ter bevordering van het niveau der Geuzen wordt gedacht aan de invoering
vKfi een penning voor bijzondere verdiensten.Zowel op het gebied van
cultureel onderzoek als lichamelijke prestaties zal de penning worden toe-
gekend aan her-, die een proef van bekwaamheid hebben afgelegd.

L J
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JONGE GEUZEN
Postbus 79
1000 AB - Amsterdam
020 - 85 OS 84

Aan: de Leden van de Vereniging
'Jonge Geuzen'

Ons kenn
Datum

!rk:ALV:JG 300585
:16 nel 1985

Hallo Jonge Geuzen!

De statutair verplichte Jaarvergadering (art. 18 lid 5) staat weer voor de deur.
Zo dus dat je aanwezig bent!
'ijo: donderdag 30 mei 1985 om 20.00 uur stipt.
Plaats: Amsterdam (bel de avond tevoren naar 020 - 85058*0

AGENDA

'De Jonge Geus 64:2; heb je die nog niet, dan sturen wij je ze op)
1. Opening
2. Notulen (zie
3. Mededelingen
4. Sekretariaat: Jaarverslag 1981; Plan 1985/1986
5. Financiën : Jaarrekening 1984; benoeming Kaskonmissie
6. Eestuursverkiezlngen: voorziening in 3 vacatures, waaronder die van Voorzitter,

nu waargenomen door Penningmeester Daan, en Sekretaris, nu waargenomen door Fons.
Er hebben zich reeds drie kandidaten gemeld. Wil Je ook kandideren, dan graag een
schriftelijk berichtje vóór 28 nel.

Pauze (telling stembriefjes)

7. Uitslag telling
_8_. Installatie nieuwe bestuursleden
9 Statutenwijziging (ter inzage op het JG-sekretariaat)
10,-Wleuzenakties voor najaar en winter 1985
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij vragen je dringend om hoe dan ook te bellen of Je wel of niet komt. Dit in verband
met de zaalgrootte. Hij zijr; op werkdagen tussen 20.00 en 22.00 te bereiken onder tel.nr
020 - 85 05 B*. Nog een verzoek: als je je lidgeld voor 1985 nog niet betaald hebt,
neem dan die ƒ10,- moe. Wij hebben het hard nodig voor onze geuzenaktiviteiten.

Met vriendelijke geuzengroet,

f tl f S!
Daan Anhuiser,'voorzitter a.i.

J
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\N2.1. DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE JONGE GEUZEN, GE-
HOUDEN OP 13 APRIL 1984

De voornaamste reden van de bijeenroeping van de-
ze vergadering was de verkiezing van het definitieve
bestuur van de Jonge Geuzen, zoals in het eerste nummer
van 'De Jonge Geus' al werd aangekondigd.

Hiertoe hadden wij in Utrecht een zaal gehuurd in
de Jaarbeurs, en een reservezaal elders in die stad,
gewoon onder onze eigen naam. De tegenpartij was blijk-
baar ijverig aan het speuren geweest, want 's middags,
enkele ur«n voor het begin van de vergadering kwamen
telegrammen binnen waarin stond dat de zaalverhuurders
afzagen van verhuur aan ons uit vrees voor ordeversto-
ringen. Toen moesten we dus in allerijl een andere
zaal reservereu, wat gelukkig geen problemen gaf.

Tijdens de vergadering hield de vice-voorzitter
van de Centrumpartij, tevens kandidaat voorzitter, Drs
Nico Konst, een boeiende vertelling waarin hij de ge-
schiedenis van de partij en haar bestaansgronden nog
eens duidelijk uiteenzette. Hierbij kwant ook de rol
van de jongeren uiteraard uitvoerig aan de orde, en de
oprichting van De Jonge Geuzen.

• Tenen het eind van zijn toespraak kwam het bericht
binnen dat het huis van Henk de Wijer werd belaagd door
enkele tientallen nogal eng en onfris uitziende types,
die er uV gevel vol met verf spoten. (Voor het gemak
kregen de aangrenzende panden van de buren ook een verf-
je nee, niets is die lui blijkbaar teveel moeite!)
Hierop vertrokken enkele aanwezigen om de zaak te red-
den.

L

l
De vergadering ging gewoon door net de bestuurs-

verkiezing, die resulteerde in de volgende uitkomst:
Mario Neef voorzitter, Michiel Driedonks snkrctari»,
Daan penningmeester, en de leden Jeanine en Arien.

Onze Kuropvue Lijsttrekker, Drs Al f red Viurling,
lichtte hierop het Europees programma van de Centrum-
partij toe in een toespraak waarin ook de rol van de
jongeren in de partij aan bod kwam.

Inmiddels waren de mensen weer uit Utrecht terug-
gekeerd. Henk de Wijer droeg een stukje (anoniem )
'anti-fascistische' proza voor die men had weten te be-
machtigen. Het bewuste pamflet vinden jullie hierbij
afgedrukt. Het moet deze ongewassen en ongeschoren
drugsdealers inderdaad wel een doorn in het oog zijn
dat wij onze lichamen niet verwaarlozen, en onze geest
helder houden. Het was ons overigens niet bekend dat
een uurtje gewichtheffen voor de lol en daarna een
saunatje pakken littzi-lfde is als 'gevecht ktraining'.
/̂ ir̂ c-rui,.' hebben geen gevechtstraining midig!

Tijdens de vergadering werd tenslotte nog een re-
solutie met ülgetwne stemmen aanvaard, waarin wij ons
uitspreken voor hut houden van een beslissende volks-
stemming over de vraag of er op Nederlands grondgebied
al dan niet Amerikaanse kruisvluchtwapubti dienen te
worden geplaatst. Ook de tekst van deze resolutie vin-
den jullie bij dit verslag afgedrukt.

Ondanks de strubbelingen kunnen we terugzien op
een geslaagde vergadering. Het nieuw gekozen hoofdbes-
tuur zal er met enthousiasme tegenaan gaan, en we reke-
nen daarbij op jullie steun!

Het Bestuur

CM
OO
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J\ARREKEVING 'JONOE GEUZEN' 1984

ONTVANGSTEN

13-4 verkoop stickers

13-4 giften

5-6 contributies

per giro

1-10 gift

26-10 giften HB verg.

Centrumpartij

6-11 verkoop 'JG' en

documentatie

9-11 giften

15-11 mutaties

UITGAVEN

ƒ 10, ~
- 100,—

- 175,--
- 10,"

- 152,60

- 40,—
- 165,--

0,20

ƒ 652,80

25-7

9-8

14-8

21-8

30-9

26-10

26-10

30-10

9-11

15-11

26-6

27-7

9-11

15-11

31-12

kopiè'n 'DJG'

reiskosten i. v. m.

Michiel Driedonks

kopiën 'DJG'

kopiën 'DJG'

reiskosten i. v. m.

strip 'DJG'

kopiën 'DJG'

kopiën 'DJG»

postzegels

catering JG-verg.

lay-out 'DJG'

SUBTOTAAL

AANVULLING 1984:

postzegels

lay-out 'DJG'

kopiërkosten

documentatie

NAAR KAS

ƒ 12,20

- 15,25

- 6,55

- 2,38

- 60,01

4,76

- 13,69
- 70.--

- 32,80

- 35,71

- 253,35

- 14,--

- 8,50

7,44

- 42,50

- 327.01

ƒ 652,80

Voorgelegd en goedgekeurd door de Jaarvergadering van de Vereniging

'Jonge Geuzen' op 30 mei 1985 te Amsterdam,
. /l .- ..w

D.W. Anhuiser

penningmeester.

K.b. kopiën = kopieën

L J



Informatierapport

Door rapporuur in te vuffen

Volgnr. : ^

Datum : 1 november 1985

Evaluatie:

Door BVD (n te vuflen

BO :

BTjI. :

DlBtr.:

ACD 851120 089

drtum 08.NOY1985

CO

b. d. —

Betreft: De JONGE GSÏÏZEM.

De Jonge Geuzen lijft als jongerenorganisatie ran de Centrumpartij neg niet
aangetast door het 'strijdvirus' dat de moederorganisatie danig in zijn greep
houdt*
Een eenToudige verklaring hiervoor is de vrij dominante aanwezigheid van ver-
tegenwoordigers nit de kringen Amsterdam en Haarlem.Toch zijn er jongeren in
de J.G. actief die duidelijk aan de schort van moeder hangen.
Het bestuur van de J.G. is evenwel overtuigd van hun loyaliteit aan de jeugd-
organisatie.

Met een veertiendaagse frequentie komt het bestuur van de Jonge Geuzen bijeen
ten huize van .
Inhoudelijk kan moelijk van bestuursvergaderingen gesproken worden.De gezamen-
lijke maaltijd neemt zeker co'n belangrijke plaats in als het bespreken van be-
stuursaangelegenheden.
De bijeenkomsten van 5 «n 19 oktober jongstleden hebben onder andere de volgen-
de concrete zaken opgeleverd:

a Op 23 november aanstaande presenteert de Jonge Geuzen zich aan aanhangers
van de Vlaamse Volks Unie en aanverwanten. Hen heeft tttrioe reeds een
zaal besproken in Antwerpen.
Behalve het voltallige J.G.-bestuur zal ook deze bijeenkomst
met zijn aanwezigheid opluisteren.Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat ook aanwezig zal zijn.
Het doel van de bijeenkomst is voornamelijk van propagandistische aard.
Indien een en ander resulteert in de aanmelding van donateurs:Prima!i Of
Belgische geestverwanten een volwaardig lidmaatschap kunnen of willen
verwerven is nog niet duidelijk.

• In de kaartenbak van de Jonge GCuzen staan circa 170 namen van personen
die lid zijn of zich serieus geïnteresserd hebben getoond.De sanering
van dit bestand is weliswaar ter hand genomen,maar heeft nog niet geleid
tot een concreet ledenbestand dat ook contributie betaald.Hierdoor is de
financiële situatie zeer slecht en moet elke activiteit door het bestuur
zelf gefinancieerd worden.

a heeft nu reeds een aantal radio-praatjes samengesteld die
gebruikt moeten worden bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 1986.De praat-
jes worden met het J.G.-bestuur doorgenomen.

• De Jonge Geuzen kunnen binnenkort over een eigen sticker beschikken.Het
ontwerp is afkomstig van striptekenaar ,die ook bijdragen levert aan
het blad van de Jonge Geuzen.Hij heeft vanwege de penibele financiële
situatie ook de kosten van de fabricage voor zijn rekening genomen.



Informaderapport

Door rapporteur In te vutten

Volgnr. : - 1 -

Datum : Jf./5-l2.1985

Evaluatie:

Door BVD in te vullen

Bijl.

Distr.:

— f

ACD 851213 035

datum 13.DEC.1985

b.

Betreft:

De Joage flauzea

Hier-De Centrumpartij rerkaert reeds gervioe tijd ia aan aoert criaieaitnatie
door ia het foaktioaeren van de Jonge Sauzen danig in de knal geraakt .
De regelmatige beatuvraTergaderingen ten huize ran hebben hier-
door de laatate maand gaan doorgang kunnen vinden .

Biflacen :

200A03



Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 3

Datum • 2 JBBi 1986

Evaluatie:

Betreft: Dl JOIQI 9IUZI1

Door BVD In t» vuHen

BO • '-*L,t V ...J.../b....;r.
Bijl. • ... .

n*, S>.£ti....^.Ac>£>...

t

F

F

ACD 860609 100

datum 04. JUN1 1986

00\*\j

b. , d. ̂

a««ft «• joag«r«a»rgaai»ati« raa «• Ccatruapartij aanw«lijk«
aetiTit«it oat*loei4.

Ook Tan ««a joag«r«a«rgaBlsati« TBB *• Ccatruapartij im al laag g««a aprak*
•••r. Statutair h*«ft B«B ciea w*g*a« d« keg* aotariakvataa a«g ai«t •ffiei««l
TBB 4* CP g*4iataaei*«r«.
B«e«at ia w«l •• kaiéig* b«>t«mr«aaa*aat«lliBf effiei**! Taatg«l«ga.

VeerBittar
a*er*tari>

haatamralié
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.10NCF. GICUX.HN
l 'oNtbus 79
1(100 AU - AmsLcrdaro
«20 - 12 07 31

n
046

Aan: de Leden van de Vereniging
'Jonge Geuzen'

Ons kenmerk: ALV/JG/30058^
Dn t urn : 24 mei 1986

Beste Jonge Geuzen,

(*") Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Jaarvergadering van onze
Vereniging.
De agenda luidt alsvolgd:

AGENDA

'l. Opening
?.. Briefwisselingen
T. Jaarverslag door de secretaris Taan Anhuiser

f . -fsarrekening door de penr.infsr.ccater Arjen Schroevers
t

I'auze

r-. Visie op verkiezingen 1986 en toekomstblik door Henry Brookraan
f. Disr.ussie
7. Rondvraag
P. Sluiting

Datum van samenkomst: vrijdag 30 mei 1986
i/Vijd : 20.00 uur stipt
•̂̂  TtT jPlaats Anna Vondelstraat 15 te Amsterdam,

N,b. de Geuzentrora (ons kaderblad) wordt op de vergadering
uitgedeeld.
V: i j rekenen op je komst! Als ,ie niet kunt; bel of schrijf ons.

Met opr

Daan

'Het is niet nodig te hopen
om te ondernemen
Noch te slagen
om te volharden'

V/illem van Oranje

et,

fetaris,

L J
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REGIO UTRECHT

REGIONUMMER: RB9/

Aan Aan

R.I.D.-NUMMER: 182/95.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Operatienummer : -

Operatienaam :

Infonummer : l.

Teamnaam :

GAZO :

Ontmoetingsdatum : 4-8-95.

Rapporteur : RE 9/1

Bijlagen : Div.

Evaluatie s -

-•'; o r. n P 9 5 / ? 1 Q/ .J ».> -„•• ij £. \J f £- ! <•/

Rond 22 juli jl. werden in de Utrechtse binnenstad pamfletten geplakt
waarin de * Jonge Geuzen' aankondigde dat zij op 29-7-95 in het Jaar-
Ibeursgebouw een presentatie zou houden over het onderwerp 'Asiel-opvang:

>lossing of kwaal?'.
volgens het affiche konden belangstellenden kaarten bestellen bij de Jonge
Geuzen, postbus 555 in Culemborg/ terwijl ook een Comité van Aanbeveling
stond vermeld/ bestaande uit de volgende heren:

(Stichting Utrechts Herstel).
(raadslid gemeente Utrecht).

(Stichting Nationaal Bewust).
Duidelijk dus dat het geheel uit de koker kwam van het Nederlands Blok/
met Culemborger' als speerpunt annex kaartverkoper.

De Utrechtse burgemeester Opstelten werd onmiddellijk door de Groen Links-
fraktie besprongen met de vraag 'hoe het in vredesnaam mogelijk was dat
deze happening gewoon in de Jaarbeurs kon gaan plaatsvinden'. Daarbij liet
Groen Links fijntjes uitkomen te weten dat Opstelten deel uitmaakt van de
Raad van Commissarissen van de Jaarbeurs...
Dus riep de burgervader - naar eer en geweten - van niets te weten en
kondigde hij verontwaardigd aan 'een diepgaand onderzoek te zullen laten
instellen.



bleek het volgende:
Volkomen op eigen houtje heeft het affiche in elkaar geknutseld
en dat her en der in de binnenstad geplakt.

Naar later bleek heeft dit gedaan om de Jonge
Geuzen en het Blok weer eens in het nieuws te krijgen".



RID nr.:17/51/1996

I N F O R M A T I E R A P P O R T

onderwerp; Centrum Democraten

aan Aan Operatienumwr

Operatienaam

Infonummar

Teamnaam

OAZO

Ontmoet ingsdat

Rapporteur

Bijlagen

: «263

i l

\*

: 29-01-1996

. 17/

: divers.

Centrum Democraten:

Op dinsdag 23 januari 1996 vindt op lokatie Stadhuis van
Rotterdam (fractiekamer CD), een (deel)raadsledenoverleg
plaats.
Als voorzitter treedt die avond op:

Verder zijn die avond o.a. aanwezig:

Ondanks het Ceit dat tijdens de vergadering een agenda is
overlegd met een 6-tal agendapunten ter behandeling, komen de
respectievelijke onderwerpen wel enigszins aan bod; e.e.a. mag
echter geen naam hebben.
De vergadering wordt grotendeels in beslag genomen door een
discussie over de komende WCP'86 + CD"- demonstratie d.d. 3
februari 1996.
Alvorens e.e.a. te verhalen m.b.t. voornoemde discussie,
zullen aerst in volgorde de agendapunten worden belicht.



RID nr.:17/51/1996

Hierop komt het onderwerp DEMONSTRATIE 3 februari tereprake.

stelt voor om de demonstratie met z'n allen bij te
wonen.
Hij heeft op persoonlijke titel met

e.e.a. overlegd en gezegd dat Rotterdam wel wat
opwinding kan gebruiken.

heeft hij gesproken tijdens zijn bezoek aan de
schietclub SV. LISSE, circa twee weken geleden.
Hierop vraagt de vergadering zich af of er wel een goedkeuring
is vanuit DEN HAAG, daar volgens en zo'n
zelfde demonstratie met leden van de CD, eerder door JANMAAT,
Johannee O.H. (3-11-1934) ie verboden.
Gezien het feit dat tijdens de vergadering nogal wat commotie
ontstaat over dit onderwerp, wordt besloten de telefoon te
pakken en in de vergadering te bellen met JANMAAT.
Tijdens dit telefoongesprek wordt uiteindelijk duidelijk dat
JANMAAT met de CD geen bijdrage wil leveren aan de demonstra-
tie.
Hierop zeggen en dan op eigen titel mee te
doen aan de demonstratie georganiseerd door CP'86.

waarschuwt nu (Niet ) dat, indien hij
meedoet, hij zal worden geschorst 11

negeert vervolgens deze opmerking.
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Duidelijk wordt tijdens de vergadering dat de animo om mee te
doen groot ie, doch men respecteert uiteindelijk de opdracht
van DEN HAAG (JANMAAT) om die dag niet mee te demonstreren met
de CP'8€.

stelt duidelijk dat de demonstratie enkel op
persoonlijke titel is aangevraagd door en
(CD), waarop door en uitgesproken wordt dat
zij denken, dat er meer achter zit.
Verteld wordt dat zij, voornoemde twee, de indruk hebben dat
tijdens de demonstratie grote aantallen CD-ers aanwezig zullen
zijn en dat de CP het dan laat afweten, met alle gevolgen van
dien.
Daarnaast gaat men ervan uit dat PEPER (burgemeester van
ROTTERDAM) de demonstratie heeft verboden.

zegt hierop dat de organisatie hierover nog geen
officiële berichten heeft ontvangen.
Ondanks alle tegenwerking gaat toch door in zijn
"verzet" en overhandigt een persoonlijke brief met aandachts-
punten.
Zijn vraag aan de aanwezigen is, of elk raadslid hem middels
het zetten van een handtekening wil steunen in zijn mening.

en negeren dit schrijven. zegt dat de
brief eerst officieel ingediend moet worden en besproken moet
worden in het kringbestuur.
Anderen geven te kennen dat zij de brief eerst in alle rust
willen doorlezen, alvorens deze te tekenen.
Verder wordt (voorlopig) geen aandacht meer gegeven aan de
brief, dit zeer tegen de zin van , die dit "mokkend" laat
blijken.

Toch is niet zo snel uit het veld geslagen, omdat hij al
weer een ander punt ter vergadering inbrengt, namelijk:
Het nieuw leven inblazen van een jongerenorganisatie naar
voorbeeld van de CP'86.
Immers, zegt hij: Jongeren hebben de toekomst, zijn actief en
enthousiast en willen folderen en demonstreren.

geeft nu te kennen,(bekent het), dat de geplande eigen
jongerenafdeling van de CD geflopt is, maar komt niet met een
alternatief.

geeft aan achter het plan van te staan.
Wederom deelt een folder uit waarop te lezen staat:
JONG en RECHTS?, Kom bij ons en steun ons in de strijd tegen
de volkaverraderij!!!, afzender:
NIEUWE JONGE GEUZEN,
Postbus 5040, 3008 AA te Rotterdam.
Tevens wordt op de folder uitgelegd: Wie wij zijn: -
en Wat wij willen is: -
Ook nu vraagt aan de aanwezigen of ze hem hierin willen
steunen.
Het kringbestuur vindt echter, dat ook dit punt eerst bespro-
ken moet worden in DEN HAAG.

zegt hierop dat hij dat zelf wel zal doen, omdat hij
over enkele dagen op bezoek -moet-! bij JANMAAT.
Na een weer zeer chaotische vergaderavond wordt deze
omstreeks 22.15 uur gesloten.
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Rapporteur : 15/105

Aan : BVD , de heer , team
Onderwerp : Nieuwe Jonge Geuzen.
Evaluatie :

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:

Op 13 maart 1996 ontving ik van de jeugdrechercheur van de gemeente
Rijswijk een pamflet van de 'NIEUWE JONGE GEUZEN'.
Dit pamflet was begin ïoaart verspreid op een school in Rijswijk
genaamd het interconfessionele Hakeblijde College. Deze HAVO/HA-
VO/VWO-school is in die gemeente gevestigd op de Roland Holstlaan
2.

Het IMC is een grote school waarvan bekend ie dat er een groep
skinheads aktief is. Zij klitten bijeen op het schoolterrein en
voorzien de omgeving van racistische graffity.
Vooralsnog is niet bekend wie de verspreider is van bijgevoegd
pamflet. Het vermoeden bestaat echter dat het uit genoemde groep
komt.

Eén en ander heeft nog de aandacht.

De korpschef van de Regio Haaglanden
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: 14-03-1996



De nieuwe jonge geuzen z|n een pol-Hek onafhar*e«pc en dynamische
Ofgonteatfe voor c*a jongeren cue ach verbonden voelen oon' de
Nederlandse vlag en heeft het doei jongeren in kennis te brengen met en
ie doordringen van de vercritaioaKjeWheden wefce her Nederlanderschap
hen oplegt. De nieuwe jonge geuzen goot bij de verwezeJljUng van hoor
doeleinden uit van: lechivoadlghetd vacJetónasfiefete en gemeenschaps-
zin. De nieuwe jong» geuzen dfacrtminotan njef. maar Heden juisr op regen
de (door Hnks opgelegde) discriminatie.

Wat *ij *UU* u r
Opkomen voor alle recrose jongeren n Neaeriom Het is toch oetachelpc
dat je op sommige schoten niet meer met een vlaggetje rnog lopen terwijl
bijvoorbeeld rastaveters en vlaggen van vreemde ianden wel mogen,
Het is toch van de gekke dat je criato eerst moei gaan lenen voordat fe
brommer mag gaan ifden. Het houden van housepartys (bfvooföectó op

tegenwoordig toch özortfb. Efteoitt> weinig te doen. Woningen zijn
nauwetys voorhanden. Een groot doe! van de woningen staat leeg voor
afltetoetets. 2000 jp tuf j* 266 teij ,» sxdx-« moet bQuen wonen.
Ofscrtmineien mag niet. moor op het o ŝiasbureau moet jij 3 joor wertctoos
zijn terwy niet Nederianaea dit moor 1 jaar hoeven te z)/n, f-w arböds-
bureournogjouausweldBatTTineren.
Pk her niet langen er, sMt je aan bj om COer. CPer; Gdbber, het maakt
niet uit want we wüen bnmeis alemoal nebeifde. WK wien vrijheid var.
n-söi ung«jinng an w«. nuf- Loa; hecoeri we reen recht op volgens de wet?
We kunnen cvenrirmun. moer atoen wanneer wa cns hier allemaal voor

We kunnen ons protest laten honn en eisen war ona toefeomr.

Word Üd én 9*h**Q M uittik*
vlaggetje, (ftetgent in de rinkel vetkrijgfaar)

Postbus 5040, 3008 AA, Rotterdam


