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Betreft: p-priatingavergadering voor een plaatselijke afdeling

Op vrijdagÏ5 februari 1983 vond ten huize van

een oprichtingsvergadering van een

plaatselijk afdeling plaats. Aanwezig waren ongeveer 35 personen,

waaronder trden herkend:

vJANMAAT, Jtannea C.H. 03-11-193̂

Onder de awezigen bevonden zich naar werd vernomen veel oud-leden

l van de Boenparti.j.

Voorzitteran de vergadering was . Tijdene deze vergadering

hield JANKT een speech, welke als zeer slecht werd tetempeld door

fllit mededelingen van de hierboven genoemde kwam naar

voren dat itf "dé Tweede Wereldoorlog bij de Waf f e n SS heeft gediend.

Hierbij ttde een aantal foto's van martelingen van joden, door

hem geplei. mag lid worden van de CENTRUMPARTIJ, indien dit

maar onde:en andere naam geschiedt. Tevens mag genoemde mee-

helpen me:et oprichten van een afdelingsbestuur in Leeuwarden.

Op de ver.ering was tevens een man aanwezig, wiens personalia tot

op heden ekend zijn gebleven, die naar zijn zeggen bij de parket-

politie w.t. Deze man is lid geworden van de CENTRUMPARTIJ op voor-

waarde daijn naam niet in partijbladen en dergelijke zou worden

geplaatst

Tevens ace man trachten nieuwe leden te werven voor de CENTRUM-

PARTIJ ban zijn werkkring.
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"•treft-. Bijeenkomst C ent romp ar t i.1,

Op 8 naart 1983, heeft in Amsterdam, in het Hiltonhotel een bijeen-

komst van de Centrumpartij plaatsgehad.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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DlStr.: Bijlagen):

Afschr.: BO:

Betreft: Vergader ing kring Amsterdam v. d. Centrumpartij op 8 maart
1983 in het Hilton hotel.

S'

Op dinsdag 8 maart 1983 werd er in het Hiltonhotel te Amsterdam
een vergadering van de Centrumpartij, kring Amsterdam,gehouden.

Op deze vergade-
ring waren ongeveer 35 personen aanwezig waarbij de navolgende
personen werden herkend:

Het lid naakte kenbaar dat hfl zich wil inzetten roor het
jeugdwerk. Ge at eld werd dat hij nogeljjk als coördinator gekozen zou

. Runnen worden. °
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VERVOLQBLAD Nr.1 BIJ «KKDt/'nf- rapport nr. 1

t aanwezig als landelijk coördinator, werd om een toe-
lienting gevraagd. Hij vertelde dat het e.e.a. nog niet van de
grond is gekomen. Wel zou door de jeugd gefolderd en geplakt
kunnen worden. Verder zouden, in samenwerking met het kring-
bestuur, aktie's kunnen worden opgezet. Eventueel zou eens in
de 2 weken in een ontmoetingsplaats (café1s e.d.) wat met de
jeugd gepraat kunnen worden. Ook __̂ _̂ ^̂  heeft nog een praatje
over het doel van de jeugdorganisatie gehouden. Hij vroeg of er
in de zaal nog tegenkandidaten waren. Een onbekend gebleven lid
melde zich aan. Hij vertelde dit baantje ook te ambiëren.
Hij verklaarde achter de doelstellingen van de partij te staan
en wat de jeugdbeweging betreft wat meer met de jongeren aan het
vreemdelingenbeleid te willen doen. Beiden leden werden voorge-
steld zitting te nemen in het bestuur van de afd. Amsterdam.
Met toestemming van alle aanwezigen gingen zij akkoord met dit
voorstel.
Na de pauze liep alles nogal chaotisch. Zoals bekend had de
directie van het Hiltonhotel inmiddels geconstateerd dat er
door de Centrumpartij werd vergaderd.
Zij verzochten en __^^. om uitleg.' vertelde
dat hij en niet de Centrumpartij de zaal had gehuurd. De aanwe-
zigen had hij persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst.
Omdat hij aan de huurvoorwaarden voldeed was hij niet van plan
de zaal te verlaten. Onder druk van de directie en de aanwezig-
heid van politie werd overeengekomen dat de zaal omstreeks
21.30 uur tegen terugbetaling van de huur (ƒ500, —) zou worden
verlaten. Omstreeks 21.45 uur gebeurde dit ook.

In oprichting .is de Stichting Pplitieke/ScheJing eja Vorming l

EINDEj
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verwijdert leden
Centrumpartij^

AMSTERDAM, 9 mwrf -
Ongetcnr deftte leden van de
Centrumpartij zijn gisteravond
door de politie bet Amsterdamse
Hiltonbotd uitgezet.

Deze partij bad in het hotel
vergaderruimte gebuurd op naam
van A. J. Vicrltng. de fractieme-
dewerker v«n het Tweede-IUmer-
lid voor de Centrampaitij, H.
Janmaat. Toen de directie van bet
Hiltonhotei duidelijk werd dat het
om een bijeenkomst van de Cen-
trumpartij ging, verzocht zij de
aanwezigen . de vergaderzaal ie
verlaten. De Centrumpartij-leden
weigerden dat.
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BatrBft: Centrumpartij en Jonge Centrum Democraten.
Hierbij zend ik U, in fotocopie:

a De convocatie voor een besloten vergadering van de kringen Zuid-
"" en Noord-Gelder land en ffoord-Brabant (oost) op 17 «aart 198J, on-1
dertekend door de kringvoorzitter van Zuid-Gelderland KONST, Nico
T. (5-12-19*9);

b_ regels met betrekking tot de jeugdórganisatie Jonge Centrum Demo»
~~ craten (J.C.D.);
c nummer 83:1 van het blad Centrumnieuws en
d* de bijgewerkte en aangevulde statuten en huishoudelijk reglement
~" van de Centrumpartij, ondanks de aanduiding "1980".

WAK



niet rechts niet links

Kring Zuid-Gelderland (Nijmegen)
Postbus 1152
6501 BB Nijmegen

Aan de Leden, Donateurs, Sympathisanten
•n Genodigden van de kringen Zuid- en
Koord-Gelderland en Noord-Brabant (Oost)

Dames en Heren, Jongelui,

Hierbij nodigen wij U uit voor een besloten vergadering van de kringen Zuid-

en Noord-Gelderland en Noord-Brabant (ooat) op donderdag l? maart 1983»

De vergadering begint om 20.00 uur precies.

Agenda

1. Opening en welkomstwoord door de kringvoorzitter

2. Mededelingen

3. Toespraak door de kringvoorzitter van Zuld-Gelderland dra. Nico Konet

4. Kringactiviteiten en uitbouw van de partij

pHU7.fi

f i . Torflprnflk van ons Tweede Kamerlid Drs. Hana Janmaat

6. Gelegenheid tot discussie

7< Hondvraag

a. w lui ting rond 22.30 uur.

Vilt U deze vergadering bijwonen dan wordt U verzocht om 12±3Q_yUC aanwezig te

zUn bij de woning van H. Nijenhof, Thorbeckestrnat 44 te Nljmegen-Hatert.

Vpn»f h«t Centraal otation Nijmegen te bereiken met buslijn 8 Hatert-eindpunt.

Yanult dit adres wordt U dan doorgestuurd naar de zanl.

Der.e omslachtige handelwijze ia helaaa noodzakelijk gebleken in verband met moge-

lijk* "tegenmaatregelen".

•ij hopen dat U zonder al te veel ruchtbaarheid te geven aan deze uitnodiging met

zoveel mogelijk aympathisanten en kennissen onze vergadering zult bezoeken. Dit

al a ffP eerste atap op weg naar een leefbaar Nederland.

Met vriendelijke groet nnmena de kring Zuid-Gelderlend

(Nico Konat)



niet rechts ntet links

eeiatrunipartij

REGELS JEÜCDORGAHISATIE.

De naati Jonge Centrum Demokraten (J.C.D.) is een geschikte naam.

- Het Partijbestuur vindt, dat de jeugdorganisatie het beste voorlopig

krings/afdelingsgeuijs opgezet wordt.

- Met kringbestuur is volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in

jeugdafdelingen, die onder haar ressorteren.

- Besluiten en grote aktiviteiten van een jeugdafdeling behoeven de goed-

keuring van het betreffende kringbestuur.

- Vergaderingen van een jeugdafdeling ooeten vooraf aan het kringbestuur

geneld worden, en dienen door minstens één lid van het kringbestuur

bijgewoond te worden.

- Indien nan voornoemde voorwaarden niet voldaan is. hebben besluiten van

de jeugdafdeling geen rechtsgeldigheid.

Het verdient aanbeveling oa één lid van het kringb«stuur te belasten met

de speciale taak van het begeleiden en toezicht houden op de jeugdafdeling

(jeugdcoödinator).

- üe jongeren van evn jeugciaf Jcl i:.g dienen zich ir. ̂f-drag en kleding te

houden aan wat hieroutrent binnen redelijke grenzen door het kringbestuur

gesteld wordt.

Bij ongeregeldheden en/of disloyaal gedrag is het kringbestuur bevoegd

betrokken jeugdleden te schorsen en zonodig voor te dragen voor royenent.

Beroep tegen schorsing is mogelijk bij het Hoofdbestuur (U.B.)>

Ket beroepschrift dient aan het Dagelijks Bestuur (D.B.) gericht te worden.

Ih-n üa^, 10 februari 1933
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C eii ti»umpartij
als nieuwe

Zondebok

Uitsave van Cciilrumnieuws



Medewerkers Centrumnieuws,lnformatieblad Centrumpartij:

Drs J. Janmaat, Drs N. Konst, Drs M. Th. Gicsen,
Drs A. J. C. Vierling. Drs P. Kol, C.W. Zwalve, D. Segers.

HOOFDSEKRETAfflAAT CENTRUMPARTIJ:
Poslbus 670
JSOl C:R Oen Haag
1*1. 070-46337? (werisii»ytn fO 00-7 7 00 uur)
bqg OM 313149, O2U8SOSS4 {KerHa»gei> 20 00-22 OO tuit)
Posigiro nr 5?H7 188 lörtenaémmistf»l>e
C*nlmml>.mk 93 6B 02 693

KIESKRINGSEKHETARIATEN CENTRUMPARTIJ:
OCr.T N BRABANT
PusitHi', 3'?:t

iVfST N P.RABANT
Moslim-! 330
b^o3 AH Titbu'i)

NOORD GELDERLAND
Postbus MJÖ
t-81'ü AN Arnhem

ZUID GELDERLAND
Piiïious Hbï

STA!) ROTTERDAM
PoMbuS 6313
y*a AM RoMT'dam

vGRAVENHAGE
(•>••> su >us 670

LEIDEN
Ho'ibus 200

DORDRECHT
Poslöu» 19
3300 AA Dordiachl

AV5TERDAM
PostöuS 79
1000 AB Amsterdam

FRIESLAND
Pusibus 71
8aC,J JA Leeuwarden

OVERIJSSEL
PoïtOus 141
8000 AC Zwolle

Prov GRONINGEN
Pos'bus 1030
96-JO HA Veendam

DRENTHE
PosT>uS 54
79?0 AA Zuld'JVOldB

LIMBURG
Posleus 905
C:X>u AX Maastricht

K^NNEMER/GOOl
Postbus 01 11
2001 HC Haarlem

ZEELAND
Postbus 200
4'j30 AG Terneuzen

Prov UTRECHT
Postbus 18095
350» D3 Utrecht

KOP NOORD-HOLLAND
Postbus 271
185Ü AG Heiloo

i-.en \o!k is üu> nooit ;if. Hel i^ met. nutitr
\\orJ.t. naarmate het krachtig of 7.\vak in

eigen t;i:ik gelooft, Als hei niet meer geestelijk
groeil, sterft het tijdelijk of voor goed af. . .

(i. van der Leeuw. Balans van Nederland. 1945,bl/. 99.
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INHOUD

OE CENTRUMPARTIJ ALS NIEUWE ZONDEBOK

De centrale onwaarheid van Joke KniesBeijer

Insinuaties

Dl erenbeschenaing

Emigratie en immigratie

Stemningnafcerij en verzwegen feiten

'Tegenstrijdigheden'

Gratis publiciteit

Ook nog verstandige woorden-

ovef de Centrumpartij
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DE CENTRUMPARTIJ ALS NIEUWE ZONDEBOK

Joke Kniesmeijer van de Anne Frank Stichting heeft een
boekje geschreven over, of beter gezegd tegen de Cen-
trumpartij. Er moet uit blijken dat onze partij een
racistische politiek voorstaat. Zo staat er onder neer
Op blz. 12 te lezen:

"Mensen die een bepaalde groep de schuld van alle
problemen geven, bestempelen op die Banier die
groep tot 'zondebok'. Ve kunnen dus zeggen dat
in feite het bestempelen van de etnische Min-
derheden in ons land tot 'zondebok' het centrale
thema van de Centrumpartij is".

DE CENTRALE ONWAARHEID VAN JOKE XNIESHEIJBR

Nu kunnen de onderling zeer verschillende etni-
sche minderheden in ons land moeilijk "een bepaalde
groep" worden genoemd. Nog afgezien daarvan hebben we
hier meteen de centrale onaaarheid van dit boekje te
pakken. Want als er al een zondebok zou voorkomen in
het politieke denken van onze partij, dan betreft het
natuurlijk niet de minderheden zelf, maar het onverant-
woordelijke beleid van de huidige en vroegere regerin-
gen. Immers, die minderheden zijn of worden ultelad*-
lijk evenzeer het slachtoffer van dat beleid als de
inbMmse Nederlandse bevolking. Maar goed, misvatting
of niet, alles in deze brochure draait om dit 'central»
thema'.

INSINUATIES

De schrijfster heeft erg haar best gedaan om voor
haar stellingen de nodige bewijzen aan te dragen. En
we moeten zeggen, dat zij daarbij niet in ordinaire
scheldpartijen of al te platvloerse beschuldigingen is
vervallen. Neen, het zit 'm meer in insinuaties en
stemmingmakerlj, in onjuist gebruik van cijfers of in
het weglaten van allerlei feiten. Zo wordt bijvoor-
beeld enige malen het Duitse woord 'Lebensraum' ge-
bruikt in verband met de door onze partij bepleite ruim-
telijke politiek. Zoiets moet kennelijk associaties
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oproepen vet de Hltler-politiek onzaliger nagedachtenis.
Dat paat in de af eer van verdachtmaking. Eenander voor-
beeld: op blz. 15 wordt beweerd dat er Biecht* 3 1/2 %
buitenlandera in ona land wonen. Maar dat cijfer ia
voor de Centrumpartij natuurlijk helemal niet interea-
aant; want daarmee "kan je de bevolking niet echt bang
maken", zo heet het vervolgens. Op blz. 23 ataat ech-
ter dat er nu ongeveer 600.000 buitenlandera in Neder-
land wonen. Dat zou bij een bevolking van 14,3 miljoen
(het huidige inwonertal van ona land) neerkomen op
4,2 %. Tel daarbij de illegalen en de 'rijksgenoten'op,
dan kom je ruim boven de S %.

Aantal migranten per l Januari 1980 volgeM CBM

Middellandse Zee-mensen
Surinaamse/Antilllaanae

afstammelingen
Molukkera
Andere vreemdelingen

266.600

161.700
33.00O
216.500

TOTAAL (cx.-l^icf de illegalen) circa 680.000

Maar natuurlijk weet ook mevrouw Kniesmeijer neel goed
dat dat cijfer plaatselijk veel hoger la. In een op
22 februari 1983 door de Burgemeerater en Wethouders
van Amsterdam uitgegeven nota11 ia daarover het era en
ander vermeld. Het gemiddelde voor de hele stad ligt
rond 20 %, voor een tweetal atadsdelen komt het zelfs
boven de 40 %! Maar zulke cijfers passen natuurlijk
niet in het boekje van Joke Kniesmeijer. Want het
gaat haar er immers om, te bewijzen hoe overdreven het
is te waarschuwen tegen dreigende overbevolking en
sociale ontwrichting als gevolg van de immigrenten-
stroom.

* 5*:i8;>v: uitkilk en suavthenaen, nota BtW van Amster-
dam, verkrijgbaar bij het Bureau Bestuurskontakten
op het Stadhuis te Amsterdam
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DIERKNBBSCHERMING

"Een onderwerp dat teer vaak in 'Middenweg' be-
handeld wordtIB de dierenbescherming'Mezen we onderaan
blz. 18. En jawel, ook daarbij «let de Centrumpartij
kans stemming te maken tegen buitenlanders. Om dat te
bewijzen haalt de schrijfster enige passages aan uit
verschillende nummers van Middenweg. Dat gaat over de
vogeluitroeiing in Italië en bet onverdoofd rituele
slachten door Islamieten en een kleine orthodox-joodse
minderheid in ons land. De schrijfster is zich er
blijkbaar niet van bewust, dat deze praktijken al sinds
jaar en dag verafschuwd worden door de vele dierenbe-
schermers die ons land gelukkig rijk la en Jaagt zo
ook deze groep tegen zich in het harnas. Overigens
zegt ze er nog bij dat dit rituele slachten helemaal
niet pijnlijker is dan andere methoden van slachten en
alleen maar Inhoudt "dat het dier met één enkele snee
door de halsslagader wordt gedood". Dat daarbij ook de
hele halspartij, net inbegrip van slokdarm en lucht-
pijp, onverdoofd wordt doorgesneden is blijkbaar de
moeite van het vermelden niet waard. Of wordt liever
niet vermeld, omdat zoiets te veel afschuw zou oproe-
pen! Maar gelukkig kunnen we wél weer lezen dat wij
toch ook nog tegen de blo-industrie zijn en tegen de
mishandeling van ganzen voor het verkrijgen van paté.
Maar waarom wordt dan weer >;;V'. genoemd onze scherpe
afkeuring van de Jaarlijkse massaslachting van jonge
zeehonden in Canada? Bet antwoord ligt voor de hand.
De jacht op deze dieren heeft zo'n wereldwijde weer-
stand opgeroepen, dat men er moeilijk alleen de Cen-
trumpartij op kan aankijken dat zij daartegen is.
Bovendien wordt In dit geval de dierenmishandeling be-
dreven door blanke buitenlanders (Noren, Canadezen) en
vermelding daarvan past dus niet in het kader van dit
boekje. Want er moet immers aangetoond worden dat het
bij de Centrumpartij alléén maar tegen de meer donker
gekleurde buitenlanders gaat, anders zou zij niet
'racistisch' zijn. En zo selekteert mevrouw Knies-
•eijer haar bewijsmiddelen en lijkt daarbij nog 'racis-
tisch' te werk te uaan ook.
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EMIGRATIE EN IMMIGRATIE

Nog een ander voorbeeld van krom en onzindelijk
geredeneer willen wij hier tegen het licht houden. Op
blz. 23 van de brochure wordt een vergelijking gemaakt
tussen de indertijd naar Canada, Australië, Nieuw Zee-
land en andere landen geëmigreerde Nederlanders en de
buitenlanders die de laatste 20 jaar naar ons land
zijn gekomen. Dat zijn er aan belde zijden ongeveer
evenveel, zo'n 600.000. Voor de schrijfster zijn belde
gevallen zo'n beetje hetzelfde, alleen in omgekeerde
richting. Alsof niet de echte Immigratielanden in ver-
gelijking met Nederland uiterst dun bevolkt waren (en
nog zijn). Juist daarom vroegen zij zeer bewust Immi-
granten voor blijvende vestiging. In ons land echter
gaat het om de uit de hand gelopen toestand met de
'gastarbeiders'. Het was immers aanvankelijk In het
geheel niet de bedoeling dat dezen zich als inmigranten
in ons land zouden vestigen. Anders dan bij de Neder-
landse immigranten in bovengenoemde landen kwamen de
gezinnen van deze gastarbeiders dan ook aanvankelijk
niet nee naar het gastland. ledereen, ook de buiten-
landers zelf, ging(en) er van uit dat de arbeid en het
verblijf in Nederland slechts tijdelijk zouden zijn.
Het idee van de gezinshereniging kwam eerst veel later,
toen de overheid met de toestand al geen raad meer
wist.

STEMMINGUAKERIJ EN VERZWEGEN FEITEN

In verband met de emigratie van Nederlanders
naar verre landen geven wij nog een van die typische
stemmingsbeelden, -vaarmee het boekje van mevrouw Knies-
mei Jer zo rijkelijk is doorspekt:

"Vele tienduizenden Nederlanders waagden de sprong.
Met hard werken hebben zij In die landen In de
loop der jaren een bestaan opgebouwd, en bijgedra-
gen aan de welvaarsgroei. Hun kinderen zijn daar
opgegroeid, en zullen veelal geen Nederlands meer
spreken", (blz. 23)

Zo moet dan de Indruk worden gewekt dat Immigratie al-
tijd goed is voor een land en dat immigranten zich wel
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vlot zullen aanpassen. Nou, wat zeurt die Centrumpar-
tij dan? Haar wat dan weer niet wordt vergald: landen
ala Zuid-Af rik», «aar ook (en dat ia Binder bekend!)
Australië en Nieuw Zeeland lieten indertijd uitsluitend
en alleen blanke Immigranten toe. Geen Surinaamse of
gekleurde Indische Nederlander kon daar legaal binnen-
koken. De immigratie diende in die landen tot voor
kort dan ook in belangrijke mate ter veraterking van
de blanke bevolking, van het blanke racistische sys-
teem. En aan die versterking droegen, bewust of onbe-
wust , ook de naar die landen geëmigreerde Nederlandera
bij. Maar xulke feiten passen natuurlijk niet in de
opzet van de schrijfster en worden dus weggelaten.

1TEGENSTRIJDIGHEDEN'

"Er zijn veel tegenstrijdigheden in wat de Cen-
trumpartij zegt en schrijft", vindt Mevrouw Knieemeijer.
Op blz. 27 van haar boekje geeft zij een voorbeeld.
Zij citeert uit twee verschillende nuMMrs van Midden-
weg de volgende passages:

"Verouderde, nlet-rendabele bedrijven worden Met
steun van de overheid gereorganiseerd tot winst-
gevende ondernemingen in moderne bedrijfstakken"

en:
"Slechtlopende bedrijven worden niet kunstmatig
in stand gehouden door het verlenen van over-
heidssubsidies."

Hier blijkt dat de schrijfster het verschil niet be-
grijpt tussen "verouderde bedrijven reorganiseren" en
"slechtlopende bedrijven kunstmatig in stand houden".
Of slaat rij haar lezerspubliek zo laag aan?

GRATIS PUBLICITEIT

Opmerkelijk is, dat in het hier besproken boekje
vrij uitgebreid passages zijn overgenomen uit publica-
ties van de Centrumpartij. En zo mogen we de schrijf-
ster toch nog erkentelijk zijn voor haar vrijwillige
bijdrage in het bekendmaken van onze standpunten. Want
tenslotte hebben we haar er niet voor betaald.
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OOK NOG VERSTANDIGE WOORDEN

De brochure eindigt «et het weergeven v*n ver-
kiezingsresultaten en de vaststelling dat d«r''Centrum-
par tl J tóch naar een kamerzetel Is gegroeid, ondanks
alle tegenpropaganda. En op de allerlaatste bladzijden
staan zelfs nog enige opmerkingen die de moeite waard
zijn te worden aangehaald:

"Het la belangrijk er voor te zorgen dat niet het
beeld ontstaat dat anti-racisme of antl-faaclsme
iets is van uitsluitend uiterst-links tegen
uiterst-rechts, waarbij grote middengroepen zich in
het geheel niet betrokken zouden voelen. Het moet
wellicht ten overvloede nog naar weer eens bena-
drukt worden dat ledereen die de democratie een
warm hart toedraagt zich tegen racistische ont-
wikkelingen moet keren, en dat niet moet overlaten
aan antl-raclsMe comités. Er zijn veel meer or-
ganisaties tegen racisme dan uitsluitend anti-
raclame comités." (blz. 46/7)
"Een tweede punt is er voor te zorgen dat anfrl-
racisme niet identiek gaat worden aet geweld".

En daarin zijn wij het dan geheel met de schrijfster
eens, al zal deze dat misschien niet direkt zo goed
begrijpen.

Joke Kniesmeijer/Anne Frankstichting, £V Crisis en ie
Kieuac 7i-ndebok. L'e >'a.-ictic^he i.oli~.ic,: va»; do.
Ceritri<n£arii,!; uitgave: Protestantse Stichting Biblio-
theekwezen, Voorburg 1983, 56 blz., ƒ 6,75.
Besteladres: Protestantse Stichting Bibliotheekwezen

Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg



m.

(advertentie)

LEES DE 'MIDDENWEG',
liet blad van het weten-
schappelijk bureau ten
dienste van de Centrum-
demokratie!
Losse numners : / 4,00

Jaarabonnement: /4O.OO
CentrumpartijIn. '.gratis

(advertentie)

CEHTRUH- WINKEL

beatelnumnev J2S

Zelfklever» (geel, 8x12 CM) met verschillende teksten
zoals: 'Mank Nederland üecr leefbaar' en ' Nederlanders
.'tut N ifitht op referendum', per stuk ƒ 0.15. Bij af-
name per 100 worden géén portokosten in rekening
gebracht .

'De i\;ntnanpartij als zondebok'
Antwoord op Joke Knies*ei jers brochure over de Centrum-
partij, Den Haag 1983. 7 blz. per stuk / l,-. Bij
afname per 10 «orden géén portokosten in rekening ge-
bracht.

fv <'• •• .f j- ' inf fift;,', in »/.-j fvfs
Knipselkrant. Nr 1: voorjaar 1980; nr 2: zomer/najaar
1980; nr 3: nov. 1980-voorjaar 1981; nr 4: re-31 1981;
nr 5: voorjaar 1982; nr 6: zomer fc TK-verkiezingen 1982.
Per doel ƒ 25,-
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maar eerlijk opkomen voor olie nederlanders
is ons devies. Daarom (uiden onze 10 strijdpunten:

l méér demokratte door invoering referendum
"jjjTledere nederlander aan het werk, eventueel. mél~

een aanvullende uitkering __ _
"3 opheffing van dé schandalige woningnood
~Ü streven naar twee-zijdige ontwapening
5 intensieve bestrijding van drughandel en~rnTsdaad
~6 terugdringing van overheidsuitgaven én -taken
•7" geén~beknottir»g van uitkeringen, wél bestrijding"

van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude

___ gg£n nu|p aan on-demokratische landen
9 doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,

milieuvervuiling en landschapsver woesting
ÏÖ nederland is geen immigratieland,

dus stop vreemdelingenstroom.

CENTRUMV|A RTIJ - POSTBUS 670 • 2501 CR DEN HAAG
TEL :!070) 463322
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atloerlentir

JQ Ik steun de Centrumpartij in haar streven Nederland meer
JC* leefbaar te maken. Ik geef me daarom op als:

_] lid [J donateur

Ik ontvang hierdoor maandelijks de MIDDENWEG en betaal
naar draagkracht:

;___, tarief D: inovert.per kwartaal of '~ ~ inoverl. per Jaar

': j tarief A: f 12.50 per kwartaal of Q f 50.00 per Jaar

i ' tarief B: f 25.00 per kwartaal of [~] f 100.00 per jaar

[j tarief C: f 50,00 per kwartaal of H f200,00 per jaar

IK betaal na ontvangst acceptgirokaart.

NAAM : man / vrouw
STRAAT :
POSTCODE: PLAATS.
Geboren op : te:
Ik ben op dtt ogenblik wel / geen lid van een andere partij.
namelijk •. Handtekening:

niin-rtriitir

B E S T E L B O N

Na overmaking van het verschuldigde bedrag t.n v. Centrumpartij
Postgiro 52 87 288 c.: Ccntrumbank 936802 633 krijg ik het vol-
gende toegestuurd:

ex. PARTIJ PROGRAMMA

ex. MIDDENWEG (nrs.

ex. BESTLLNrtS

a f 5,00 f

) a f 4.00 f

af f

Totaalbedrag f

ö Ik wil een jaarabonnement op de MIDDENWEG (f 40,— per
jaar) on betaal na ontvangst acceptgirokaart.

NAAM

STRAAT

POSTCODE: PLAATS.

fel
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STATUTEN VAM DE CENTRUMPARTIJ

NAAM EN ZETEL:
Artikel 1.

De Vereniging draagt de naam: Centrumpartij. _
De Vereniging heeft haar zetel te 'j"]|T (\ fJ A A f*

DUUR:
Artikel 2.

De Vereniging ia opgericht op de elfde naart
negentienhonderd tachtig. De Vereniging is aange-
gaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MERKWIJZE:
Artikel 3.

1. De Vereniging stelt zich ten doel het functioner
ren ala politieke partij binnen het Nederland**
democratische staatsbestel.

2. De Vereniging tracht dit doel onderneer te
bereiken door:
a. het geven van bekendheid aan haar politieke

doelstellingen in al dan niet periodiek
verschijnende geschriften;

b. het opstellen en verspreiden van en propa-
ganda aaken voor haar partij prograoaa;

c. het beleggen van bijeenkomsten en houden van
spreekbeurten;

d. het meedoen aan plaatselijke, provinciale
en landelijke verkiezingen;

e. alle overige wettige middelen die tot het
doel van de Vereniging kunnen leiden.

LEDEN EN DONATEURS t
Ai-tikal 4.

De Vereniging kent: Leden en Donateurs.
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K f 't;*

Ifc:

LEDEN:
Artikel 5

De leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen,
welke de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en
die tot het lidmaatschap van de Vereniging «ijn " '
toegelaten.

DONATEURS:
Artikel 6

Donateurs van de Vereniging zijn natuurlijke personen
en rechtspersonen > die zich bereid verklaard hebben
de Vereniging financieel te steunen met een door de
algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

AANMELDING EN TOELATING:
Artikel 7
\ De aanmelding voor het lidmaatschap en het dona-

teurschap dient schriftelijk te geschieden.
2. Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden

worden genomen door een ballotagé-conmissie.
Samenstelling en werkwijze van de comissie wor-
den geregeld bij het huishoudelijk reglement.

3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de
betrokkene schriftelijk beroep open op de algemene
ledenvergadering, welke aslnog tot toelating kan
besluiten.

4. Bij aanmelding wordt aangenomen dat het aspirant
lid geen lid is van een andere politieke partij.
Is dit wel het geval, dan moet dat andere lid-
maatschap worden opgezegd, v66r de ballotage-
commissie, als vermeld in artikel 7 lid 2 zich
over toelating gaat buigen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP:
Artikel B

I. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van_het lid; _____
b. door opzegging van het lid;
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;. door opzegging namens de Vereniging.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid
«ijn verplichtingen jugens de Vereniging niet
nakomt, alsook waaneer redelijkerwijs van de
Vereniging niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren;

i. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten» reglementen of.
besluiten der Vereniging handelt of de Vereni-
ging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het
bestuur.
Opzegging door het lid of namens de Vereniging kan
slechts geschieden tegen bet einde van een Vereni-
gingsjaar en met inachtneming van een opzeggings-
termijn van twee maanden.
Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk vorden
geëindigd indien van het lid of van de Vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het
vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door
het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
namens de Vereniging op grond van dat van de
Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren, en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst
van de kennisgeving van het besluit, beroep open
op de algemene vergadering. Oe betrokkene wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit
in kennis gesteld, met opgave van redenen.
De algemene vergadering beslist omtrent het inge-
stelde beroep met een meerderheid van tenminste
twee/derde den uitgebrachte geldige stemmen.



7. Wanneer net lidmaatschap in de loop van het vere-
nigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaar-
lijkse contributie voor het geheel verschuldigd,
behoudens ontheffing door het bestuur op grond van
bijzondere omstandigheden.

EINDE VAN HET DONATEURSCHAP:
Artikel 9

1. Het donateurschap kan te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd.
Bij beëindiging van het donateurschap door de
donateur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
lopende verenigingsjaar voor het geheel verschul-
digd, behoudens ontheffing door het bestuur op
grond van bijzondere omstandigheden.

2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het
bestuur.

GELDMIDDELEN:
Artikel 10

De geldmiddelen van de Vereniging omvatten:
a. contributies en donaties;
b. abonnementsgelden;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle

overige wettig verworven baten.

Artikel U

1. Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in
artikel 17 wordt, op voorstel van het bestuur
voor het komende verenigingsjaar vastgesteld het
bedrag van:
a. contributie voor de leden;
b. de minimum bijdrage voor een donateur.

2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde
is het bestuur bevoegd, indien het daartoe termen
aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vrijstel-
ling of uitstel van betaling te verlenen terzake
van verschuldigde contributie of donatie.



BBSTW&t
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten

hoogste negen leden,waaronder een voorzitter,
een aeoxetKrie ra eea panningme«&t«r.

2. Bestuursleden «orden beneend door de algemene
vergadering, uit de leden.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een
voordracht, op te maken door het bestuur.

4. De Algemene Vergadering is bevoegd tegenkandidaten
aan te wijzen. Bij de benoeming kunnen zij dan
mede aan de stemmingen deelnemen tegen of naast
de door het bestuur voorgedragen kandidaten.

EINDE BESTUURSLIDMMTSCHAP; SCHORSING:
Artikel 13

\. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een be-
paalde tijd benoemd, te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet bin.nen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn,

2. Bestuursleden worden in de jaarvergadering,
als bedoeld in artikel l? benoemd voor een
periode van twee Jaar.
Dan treden aij af.
Een aftredend bestuurslid ia terstond herkiesbaar.
Het bestuurslid, dat in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt da plaats van fcijn voorganger
in.
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de plaats van zijn voorganger in.
Bij periodiek «Etreden blijft een bestuurslid in
functie totdat hij is herbenoemd of wel zijn op-
volger is benoemd, dnn wel door het bestuur is
besloten, mot inachtneming van het in artikel 114 .
lid l bepaalde, dat bij het desbetreffende perio-
dieke aftreden geen vacature ontstaat.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de

Vereniging;
b. door bedanken.

A. Indien het aantal bestuursleden t» enlRcrtljd
daalt beneden de vijf, blijft het holtuur niette-
min een wettig college vormen uiterlijk tot **n
de eerst volgende algemene vergadering, iMftritl Ifl
de bestaande vacature(s) moet worden voorzien.

BESTUURSFUNCTIES; BESLUITVROMINC DOOR HET BESTUUR:
Artikel 14

l • De vooraitter en de secretaris van h*t bestuur
worden door de algemene vergadering in functie
benoemd.
De overige bestuursleden verdelen onderling •
de overigefuncties, Maaronder die van penning-
meester.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als tenminate
twee bestuursleden zulks wenselijk achten
doch tenminste twee maal per Jaar,

3. De bestuursvergaderingen worden tenminste tien
dagen tevoren schriftelijk geconvoceerd.

4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de
in dit artikel lid één bedoelde technisch voor-
zitter.

5. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering ëën
stem uit.

6. Geldige besluiten worden genomen met tenminste de
volstrekte meerderheid van het in totaal door de
ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
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bestuursleden uitgebrachte aantal stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitge-
bracht .
Indien de stemmen staken over een voorstel, geeft
de stem van de voorzitter de doorslag.

7. Bestuursleden kunnen zich bij schriftelijke vol-
macht door een medebestuurslid ter vergadering
doen vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan slechts één medebestuurslid
vertegenwoordigen.

6. Een unanieme schriftelijke verklaring van de geza-
menlijke fungerende bestuursleden heeft dezelfde
rechtskracht als een besluit, hetwelk met algemene
sterareen werd aangenomen in een vergadering, waarin
alle fungerende bestuursleden aanwezig of vertegen-
woordigd varen.

9. Van het in een bestuursvergadering verhandelde
worden notulen gehouden door de secretaris of de
plaatsvervangend secretaris, en bij ontstentenis
van dezen wijst bet bestuur een van zijn leden
hiertoe aan; de notulen worden door de vergadering
vastgesteld, en door de technisch voorzitter en
door de notulist ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande be-
paalt, is het oordeel van de voorzitter van de
Vtfl'Diiilaring ontrent de totstandkoming en inhoud van
hut böutmiruboaluic niet beslissend.

10. In het huishoudelijk reglement als vermeld in arti-
kel 24 kunnen nadere bepalingen worden opgenomen
omtrent de verdeling van de werkzaamheden van het
bestuur alsmede omtrent de bestuursvergaderingen.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 25

1. - Uuhouduns de beperkingen volgen* dit statuten en de
wet ia het bestuur belast «iet het besturen van de
Vereniging.

2. liet bestuur is bevoegd tot het instellen van .
partijorganen en tot delegatie van speciale werk-
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zaamheden aan die partijorganen.
De partij-organisatie zal In het huishoudelijk j
reglenent als vermeld in artikel 24 worden vast-
gelegd. Het bestuur zal eeo^een commissie aanstel-,
len net de opdracht een voorstel of wijziging van '
dit reglenent aan de algemene vergadering aan te

' bieden ter goedkeuring en/of amendering.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen-

komsten tot het kopen, ten andere titel verwerven,
bezwaren en vervreemden van registergoederen.

4. In het huishoudelijk reglement als vermeld in arti-
kel 24 kunnen nadere bepalingen worden opgenomen
omtrent de samenstelling en het functioneren van
par tij organen.

5. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegen-
woordigd door drie gezamenlijk handelende bestuurs-
leden, die door het bestuur worden aangewezen,
behoudens de bevoegdheid van het bestuur om een
afwijkende vertegenwoordigingsvoorziening te
treffen.

6. De in het vorige lid bedoelde bestuursleden treden
op als woordvoerders der Vereniging.

JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDINGJ
Artikel 16

1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalender-
jaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand :
van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden :
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplich-
tingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17, >
brengt het bestuur zijn jaarverslag over het af-
gelopen verenigingsjaar uit en doet» onder over-
legging van een balans en een staat van ontvangsten
en uitgaven - de jaarrekening -, rekening en
verantwoording over zijn, in dat verenigingajaar
gevoerd bestuur.
De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur

l

J
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en behoeft de goedkeuring van de algemene leden- j
vergadering! •

. De algenene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit j
zijn midden een commissie van tenminste drie leden,

, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur - de •
, Kascomissie. -, velke tot taak heeft toezicht te

houden op het financiële beleid van het bestuur.
De Kascoanissie onderzoekt de rekening en verant- '
wording vata het bestuur, en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Het bestuur ie verplicht aan de Kascotmnissie alle
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desge-
wenst de kas en de waarden te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.

ALGEMENE VERGADERING:
Artikel l?

1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of

! door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, vóór £ên en dertig mei, wordt een alge-

mene vergadering - de jaarvergadering -, gehouden.
In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
8. voorziening in vacature(s);
b. het jaarverslag en de jaarrekening;
c. de begroting voor het komende verenigingsjaar;

het bepaalde in de laatste zin van lid drie van
i het voorgaande artikel is van overeenkomstige
j toepassing;
! d. voorstellen van het bestuur of van de leden.
'3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo

dikwijls het bestuur dit wenst, of tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit-
brengen van een/tiende gedeelte der stemmen dit
schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van
redenen, verzoeken.

, In het laatste geval is het bestuur verplicht tot
, het bijeenroepen van een vergadering op een termijn
j van niet langer dan vier weken.
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Iiidicn het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping
overeenkomstig areikel 18 van deze statuten.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 18

Oe algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur, en worden gehouden binnen Nederland, ter
plaatse als door het bestuur te bepalen.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen
van de leden en donateurs.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste, tien
dagen.
Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

TOEGANG EN STEMRECHT:
Artikel 19

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle
leden van de Vereniging en donateurs.
Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben
geen toegang.

2. Stemgerechtigd zijn de leden; door elk lid kan één
stem worden uitgebracht.

3. Een lid kan zijn stem bij schriftelijke volmacht
laten uitbrengen.
Een lid kan voor ten hoogste drie leden bij vol-
macht stern uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP; NOTULEN;
Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden geleid door een
voorzitter, d Lu door hut bestuur uit zijn midden
voor do duur der vergadering wordt aangewezen.

2. Van liet verhandelde in de algemene vergaderingen
worden door de secretaris of plaatsvervangend
secretaris van liet bestuur en bij diens
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ontstentenis door degene die daartoe door de voor**
zitter van de vergadering wordt aangewezen, notu-
len gehouden, die door die voorzitter en door de
notulist worden ondertekend.
2ij die de vergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van Tiet verhandelde doen
opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAM DE ALGEMENE VERGADERING:
Artikel SI

t. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen,
worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.

2. Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen dienen
ter vergadering tien procent (IOZ) van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

3. Indien ter vergadering het vereiste quorum niet
aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan twee doch niet later dan vier weken na
de eerste vergadering, waarin omtrent de op de
agenda voor die vergadering vermelde onderwerpen
kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt
vermeld dat en waarom kan worden besloten ongeacht
het aantal- aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is
dat voorstel verworpen.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
nondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering
.een andere wijze van otemmen voorstelt, en geen
der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen
verzet.
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STATUTENWIJZICING:
Aftikel 22

1. In de statuten van de Vereniging kan geen verande-
ring worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen net 4e
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot d* algemene vergadering
ter behandeling van een voorstel tot statutenwij-
ziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
voor die vergadering een afschrift van da.t voor-
stel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaat» voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte sternen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadac hiervan een notariële akte ie opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING:
Artikel 26

L De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering.
Hét bepaalde in de leden een, twee en drie van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toe-
passing.

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het
vermogen van de ontbonden Vereniging, tenzij bij
het besluit tot ontbinding andere vereffenaars
worden aangewezen.

3. Aan het batig saldo na vereffening, wordt een be-
stemming gegeven als te bepalen door de algemene
vergadering, bij het besluit tot ontbinding van de
Vereniging,

REGLEMENT
Avtikel 24
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1. Oe algemene vergadering kan een huishoudelijk reg-
lement vaststellen, en kan in een aldus vast-
gesteld reglement aanvullingen en wijzigingen
aanbrengen.

2. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de
wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend
recht bevatten, noch met de statuten.

3. Waar in de statuten gesproken wordt van het bestuur
en de algemene vergadering wordt in het huishou-
delijk reglement voor gelezen: Dagelijks Bestuur
en Congres.

GESCHILLEN

In alle gevallen, waarin tussen de Vereniging en de
leden of donateurs een geschil ontstaat, wordt bindend
beslist door de algemene vergadering.
JWaarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, op
~ll maart 1980 (datum ondertekening ak~të van oprichting) j
24 juni 1980 (datum ondertekening akte van statutenwij-

ziging) .
?.l nel 1982 (datum ondertekening akte van statuten-

wijziging).
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CENTRUMPARTIJ
«

1. BESTUUR

1.1. Hat dagelijks Bestuur (DB)
1. Vaa de leden van het DB vertegenwoordigen de
secretaris, de penningmeester en de voorzitter de
Centrumpartij in en buiten rechte.
2. Het DB regelt de dagelijkse gang van zaken.
Uij besluit bij Meerderheid der aanwezige steunen.
Voor het door hè» gevoerde beleid is verantvoor-
ding verschuldigd aan het hoofdbestuur en In laat-
ste instantie aan het hoogste orgaan van de partij:
het Congres, ook wel Partijraad (PR) genoemd.
3. Het DB vergadert tenminste eenmaal per maand,
de periode van het zomerreces uitgezonderd.
4. Alle officiële mededelingen en publicaties
dienen in beginsel eerst door het DB ter goedkeu-
ring worden voorgelegd.

1.2. Het Hoofdbestuur (UB)
1. Het Hoofdbestuur bestaat uit tenhoogste
vijftig leden. Alle leden van het UB hebben aitting
in h«t HB. Uit hoofde van hun functie Eijn de voor-
zitters en secretarissen van de kringen lid van het
HB. Bij afwezigheid aag men zich laten ver vangen
door een kringbeatuuralid van de eigen kring*
Bovendien mag het EB partijleden banoeaen tot lid
van het, HB met in. achtneming van het maximale aantal
van ten hoogste vijftig leden van het HB.
2. liet HB vergadert tenminste eenmaal in de drie
maanden, de periode van het zomerreces uitgezon-
derd.
3. Ue besluiten van het HB worden genomen bij
volstrekte meerderheid der aanwezige steomen.
A. Het HB beoordeelt het beleid van het DB en
spreekt daar ziju goed- of afkeuring over uit.
Tevens doet hij aanbevelingen hoe zijns inziens
het beleid kan worden gevoerd ter optimalisering
der doeleinden van de partij,
5. In gtval van een ernstig meningsverschil met
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het DB intake het te voerfin of gevoerde beleid kan
het HB sieh venden tot de PR, en de«e voor een
speciale zitting bijeenroepen. Een besluit hier-
toe moet genomen worden met twee/derde meerderheid
van de stemmen over het totaal aantal leden van
het HB. Ieder lid brengt één stem uit en kan
hiernaast slechts £€n «tem bij volmacht uitbrengen.
Aan de secretaris van het DB, die tevens partij-
secretaris is, wordt dan verzocht binnen de daar-
toe gestelde termijn' de PR bijeen te roepen.

2. HET SECRETARIAAT

t. De partijsecretaris beheert de postbus en ver-
zorgt de correspondentie. Hij/zij bepaalt wie
hem/haar voor deze taak rullen bijstaan, en aan
wie hij/zij delegeert. De partijsecretaris blijft
ondanks delegatie de eerste verantwoordelijke.
2. Alle uitgaande stukken worden aan het DB ter
verantwoording voorgelegd.

3. DE FIMAMCIËH

1. De penningmeester beheert de kas-, bank- en
girorekeningen van de pa1tij.
2. Rekeningen en verplichtingen van de partij en
door.de partij aangegaan worden door hem voldaan.
3. Bij het aangaan van verplichtingen boven de
duizend gulden kan de penningmeester eerst dan tot
betaling overgaan als is gebleken dat het DB zijn
fiat aan deze verplichtingen heeft gegeven.
4. De betaalopdracht dient in dit geval te worden
voorzien van twee handtekeningen, waaronder die
van de penningmeester.

i, KOMMISSIES

I. Er bestaan vijf kommissies, die het beleid van
. het DB op verschillende f.abieden voorbereiden, te
weten:

1, de Ballotage Kommissie (BK)
2. de Financiële Kommissie (FK)
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3. de Kernredaktie 'Middenweg'
4. de Media Kommissie (MK)
5. hec Documentatie Centrum (DC)

2. ledere kommissie wordt voorgezeten door een
door het DB aangewezen bestuurslid. Bij diens;
ontstentenis wordt een ander doorstiet .pB_aacge^
vezen. Ieder lid van het HB heeft toegang tot • <
de vergadering van alle kommissies.
De vergadering van de kommissies zijn besloten en
dragen een vertrouwelijk karakter.
De voorzitters van de kommissies (ook wel'koordi- i
natorcn' geheten) of hun plaatsvervangers brengen
schriftelijk en/of mondeling verslag uit van de
werkzaamheden van hun kommissie op iedere eerst- .
volgende vergadering van het DB aan het DB, ten-
zij hiervoor door het DB ontheffing is verleend.

4.1. Ballotage Kommissie (BK)
l. Het DB kiest jaarlijks uit zijn midden een'
Ballotage Kommissie. Deze bestaat uit tenminste
drie en in ieder geval een oneven aantal leden.
De BK ziet toe dat de aanmeldingsprocedure van i
leden en donateurs naar behoren geschied. Zij i
adviseert het HB tevens over verstrekking en ont- i
neming van het lidmaatschap.

4.?. Financiële Komniaeie (PX.)
l. De FK houdt zich bezig met het verwerven van
geldelijke middelen om de partij-aktiviteiten te
bekostigen. Tevens adviseert zij het HB bij uit-
gaven boven de f 1.000,-.

4.3, Kernnedaktie 'Middenueg'
}. De Kernredaktie ziet toe dat het partijblad
'Middenweg' zo mogelijk maandelijks verschijnt.
Zij ziet toe dat er in de tekst die onder haar
verantwoording valt geen onvertogen woord (be-
ledigingen tegenover derden en dergelijke) en
geen onjuistheden omtrent het partijgebeuren
voorkomen.
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*.4. Atedta Ronmienia <MK)
l. De HK goot na ho« de partij in de pers en
me<tia overkomt. Zij signaleert valse voorlichting
die het imago v m» de partij nnntant en onder-
zoekt hoe de doelstellingen en idealen van de
partij het beste overkomen bij het brcda publiek.

4.5, Dokumentatia Centrum (DC)
\ Het Dokumentatiecentrum verzamelt al het ma-
teriaal dat relevant is voor verwezenlijking van
de partijdoelstellingen. In verband hiernee be-
heert het DC:

1. het partij-archief (w.o. alle partijpubli-
katies)

2. een'knipseldienst
3. een tijdschriften- en brochuresbestand
4. een boekenbestand
5. een audiovisueel bestand (foto's, geluids-,

video- en filmbanden)
Archief en bestanden dienen om het nodige materi-
aal te verschaffen voor:

1. 'Middenweg'
2. htiis-aan-huis folders
3. overige partijpublikaties (zoal zwartboe-

ken, witboeken, enz.)
4. partij toespraken

. 3ÉS au . J
5. DE WERKGROEPEN

— — - ^ — — — — ^ ^ ^ „ s . a ^ u
Het Partijbestuur kan op ieder ogenblik een werk-
groep instellen om een bepaalde opdracht uit te
voeren. De organisatorische op*êV'XWfiS dö»verkgroe-
pen is in beginsel dezelfde als van de hierboven
geschetste stuurgroepen.

6. DE AFDELINGBE5TUREN (AB's)

I. Het bestuur van een plaatselijke afdeling van
. de partij bestaat uit tenminste drie leden, woon-

achtig* binnen het gebied van de desbetreffende af-
deling.



-18-

2. Het AB regelt de dagelijkse gang van zaken
voorzover die de afdeling betreffen en niet direct
onder competentie van het DB vallen. Hij besluit
bij volstrekte meerderheid der aanwezige steunen.
Voor hèc gevoerde beleid is verantwoording ver-
schuldigd aan het DB en in laatste instantie aan
het hoogste orgaan van de partij: de Partijraad.
3. Het AB vergadert tenminste eenmaal in de drie
maanden, de periode van het zomerreces uitgezonderd.
4. De AB's brengen bij monde van hun voorzitters
schriftelijk en/of mondeling verslag uit vm hun
werkzaamheden aan het DB.
5. Ieder optreden naar buiten van de afdaling be-
hoeft in beginsel d« goedkeuring van het DB.

SCHORSING EN SCHRAPPING

t. Het HB kan een kommissie van beroep instellen
ter behandeling van schorsing en schrapping van
leden en donateurs.

GELDELIJKE BIJDRAGEN

1. De geldelijke bijdragen van leden en donateurs
worden aan het begin van ieder kalenderjaar door
het DB vastgesteld.
Het DB is te allen tijde gerechtigd tussentijdse
tariefwijzigingen door te voeren.
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voor «on referendum (volftaetemmlng ) , Dan kunt U iel f alch ultepreken over kmrn-
eneffir. al dun niet nlruwe raketten hier, d* vreemdellngenetrooii, de drugacrlml-
nalltelt. Nu kunt U alloen etemmen op partl JproejramMa'e waarmee U hot «ar itaala
*una i», ol on par 1 1 jan dl* later «on onwerkbaar reirvaraccoerd aangaan. Ze vindt
3e l van di> l'vdA-fttemmera dal Illegale an werkloae buitenlandere eruit moeten.
Maar at (rota partijen vindan da Nederland» klecer dom an *Ul«n ui f de dlanat

H>t lui unat In Groningen nagenoeg gratie uit da (rond an ar blijkt ateeda neer ta
zlttrn. l>e«oiidanHa laat do Regering ooa «en ateeda hogere gaaprlje betalen. K»
vtnittn •«! dat «on tulnlg »aet aljn iaat aan elndl(r energiebron. Maar kat la tt
gi'k dat nu weneen letterlijk In de kou worden geeet, terwijl het caa voor aan appel
an orn «t du grene ovornaat.

IHUOtlKKSetLEM'
»ij a<Hi«a illepa»! beculnl(en tervljl de overheid «t aald a»ljt. «Itljd vut de
bvlaitinfoptirengat tegen, terwijl «IJ de huogatc bvlaatlnfdruk van Europa hrbbeii.
l>at tarenccn at J op, naar w i j naken het nlvt op: ataeda Minder Inkonan dua vinder
kooptraefcl du» «Inder wort. No| neer all 1 1» arwoada, (aan leuke extraatje* wer
die hrt lavnn een beetje dragalljli «aken. Niet da bur|er mar de overheid ncwl
baanowlen op tljn paradepaard Je«.

SOCIAU VOOHZIKNINORN
l>aar wil da ovitrh«lil nok aan Itirnen. Oanerallea lan| havlien ee «r trnua d« prunlaa
lotir battald. Ala fe nu aan een tillkarlnt toe bwnt i» er (»»n (a l d neer, want Uil
IM dm voor aaderen ultno(even. Pure opllehtlnf van de fowone man. V1J ae(Keni niet
dn nm>|i« van de ultkerlitnen «aar ten onrechte (adane uitkeringen üoet je aanpakken.
Scherpere controle op ontduiking van aociale laaten, vertrek van werkloze buitenlan-
dere en feen uitkeringen ui t hot aociale veraekerlneaetelael ala oniwlkkallngahulp
naar het buitenland.

OrtHBABE VÏILICHÏID
Ala gewoon burgor ben Je Je leven niet »ar valltg op atraat. Zware crtailnalen wor-
den bij gebrek aan oelnilaite tv weer op ona loagelaten. Vreemdelingen aogan na even
tttten hier gavoon blijven. Alleen al* ilachtoffer vordt Je aan Ja let overgelaten.
Een foutparkeerder betaalt al l 3», — . naar relachoppera en vandalen dia voor Bil-
joenen achade aanrichten gaan vrijuit. »1J willen geen bezuiniging op da liendh*vere
van da wet en de rechleorde: het pol l He-apparaat . De politie aoat neer door dn
politiek worden genteund.

DRUGS
Kat la oorlog an er vallen Jonge alaoKtoJfen. Verdachten van de handol lu Anaterda»
tljn volgant de politie voor rui» Tl l (!) buitenlandere en Surlnaawra, »IJ elaen
dal alle drugühandelaren en drugagebrulkara aonder «arbll J fa«l t») *etaen worden ult-
«11 te l. Krderlandaa v> ra laafden worden onder therapie gebracht op het platteland waar
i» nu «Iktfhpii lul gntimila volwaardige etaalebureera worifon gernnoclallaoerd. Vuor
armtlalriivritti «waarveralaafdvn veretrekt do overheid evtmtuuol herotno ondur •edlach
toHKlohi . NH rii(latratle van awaarveralaafden *n ontq l f t Ifl In'i van qehrulkere wordt
l«illlln uf «iinndli het luRor InmiMt taeeti de hmnl«l.

VntiEMtlKLINGKKI!rii:(D KN llKVOI.KIHnsi'OUTI K«
Uiixu (ranivn ataen nug atweda va|E«nwljd open voor iwitapii uit al l (* windrichtingen die
UI. .r (KhiiUviiiil , uiiilurwiiann »n 1uarii'k||iial«l<l wnrilnll. TiirilJ' «u'll WO.non Nurtor|«nHl>r»
ti-itil.i.iH / t lM.MtHi i i t in>iiilri< iivi»tllf<litauanrii IM .1 viHirdror nlii'H vtHir bul ItinlitiMlura. Lun
• miflull Injt Kon mlljiilil IN n< l t«l rokkon v<mr hi-l iilmliii'lii>ili-ntii<li>lil «UI hul IMilnnilora
|H>i KlHlH.lM. ninr.|i Miilt itl KHHlNMl In a****'! "• l«-H4>i* «HtH iiotl lii*t<*rn viilNl l*< MHl<»t». 7 IJ

bij de Mete>rln(.flp*raer hor. vel» huitaalaaoerw Molen atuk damomdaaki inr' nifi
thuln rn beecnAuweit Nederland fcl* «c Ir-f^ntrup OH problemen in de moveerien* .
an dr Kaak te atellen htrinaerl u tien nog de Nederlander treinreiziger die ofl-
chuldlg werd geëxecuteerd* Oeen wonder d«i velgen* ene,u*tebureau De Hond 39 l
en de Nederlandaa bevolking wil dat all* buitenlander» vertrekken em nor eena 19 i
at alle werkloae buitenlandera vertrekken. WIJ xegeen: HtDÜHjlNti IS VOL lllegeln
aar huift; langdurip werkloxp puttenl anoem e»»i remtgratleaieun naa» MII-., ecl e?~
Inaherenlglnp. maar nu, in énen lenil NEPKRUNP IE VOOR OE MRSTf PLAATS VOW 9r

KCDERLANOERC

Nederland lelt in'n ion 000 werklozen «Ij vilten iedereen die kan aan het »em,
deenooda met aanviflieitocr uitkering. H»t mlooen- en kleinbedrijf wordt geateund door
lagere belaatlagtarleven. De overheid mnet voorpplopen bij verdeling van wera en
»nrl werk echeppen bij ataaareaovatle, afvalverwerking, boebouw en moet atlauleren.
dat veeteelt weer arbeldelntanalever gebeurt (beatrljdlng blo-lnduatrle).

OgrtHSIF
wij willen geen oaderaciiFld tuaaen man en vrouw: belde aoxen ofwel militaire olw«l
aociale dienatptlcht en dal voor ledereen. Kernraketten zijn ultgevortdea aa dut ntet
meer weg te denken, tiet gebruik ervan kao alleen worden voorkomen door een koppeling
van onderhandelingen over wederzljdue wapenoeperking aan een veel actievere ontepan-
nlngapolitiek,

ONTWIKKELINGSHULP
Deze moet worden atopgeiet aan enoemocratlacne landen en waar de Nederlandee everheid
niet mag controleren. Het niveau wordt gelijk gehouden mat dat van de EEO-landan en
vooral gebruikt ala remlgritlealaua voor buitenlandere dl o teruggaan. Ala 8urlnamfc,
Turkije, hun eigen eeneen niet terugnemen, wordt elke hulp aan die landen geatopl.

IIIEHKNMiaii*HI)«UNO, NII.IKUVNIVIIIUNu', MWMKHAPBVgRWEaTrNO
Pe verviillnr Mal «u fli'hl gaan haiaton. Het lanitnuiiwbelalü wordl draallauli imfiftinr.*"
naar mllloiivrlendell jke prlnolpaa. De «onoenlratlekamnen van de blo-Ipdii»trio, ae
animale fcoloceuat van het ritueel onbedwelmda alaehton worden verboden. Onnodige
dierproeven en hormoonpreparatan worden verboden. Eigen wonlngbezlt (aella eigen
wonlnjitaouw) eordan geatimuleerd. Flatbouw i la Bijlmer wordt tegengegaan.

BIJ gebrek aan argumenten kunnen de grote partijen alleen nog maar ordlealr achelden.
Trap daar niet in, maar werk mee Mederland leefbaar te maken.

Ben je tueeen da l*, en M Jaar, actief en atrljdbear, an wil Je actie, meld Je dan
bij onze Jonge Centrumdemocraten (JCO).

U kunt een iafopakket aanvragen door / 10,- over te maken op giro 43 <• 100 van
de Centrumpartij te Den Raag.
Ook'kunt U ona bellen: Oen Haag 070-48 33 33 «overdag); Amaterdam OÏO-B5 DS «4
('a avonda): eventueel Utrecht 030-31 31 4».

(Uitgegeven en va rap re ld door hel Comité voor Onafhankelijke Politieke Voorlichting».£
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Socioloog Van Sehendelen:

Politici zelf de
schuld
van opkomst
Centrumpartij'
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1.

llulturdam — „De (iulilu:i *ijn
iruar du schuld !igl bij Je 'gwliliuk' lelf". 'Jjn
rtiatieert hoogleraar in Ju sociologie
M. P. C. M. van ScliL'iiiluleii van du Roller-
Jiimse Erasmus-universiteit op de konul vun
Je Ceniruinp.irtij in Je Tweede Kamer.

hl) d.iM nuk du ufiriH'p lul J"",/1*1 j!" *•"•'*"«•

fractie* uil itc Tweede Ka- ™ l-littlr"H'jt-lltP(l"'*IIHJ^1" _
nuïr daags nu du vcrkie- V^H ijvr»H-p«.n wjtji ^II«WM
iiligell dtfdi'n, „DM? mw »lwur ven HlcirUifiw lli| krnt h-
hvurdl diu 'inleHiKenic. ui* U-UMIH* ei» J* uitifiitpi hm>«ii-

l i IMlh III felllNI llll ktVII'l M|' "IH

"H -W" '"""* " l"'lltl" h"

«|.Mr *i|M *»llt-K* ««kin I urmw- iLituhv liw.-iU.HJt 4! '|plj*4p>ii*
t lef l Kmkvu-k LiiMiu. vl.ik kUwi ilv CtMItUiiilMrtii V M*
v.wr Hv - - - -

Ki«t« kvM nvii. 'l'uhiwt IwUwn Net bw»«llinf»tf«irur TUV ra- vtKttfrh«<ii|' üt»vl Huntvn» «Iw
ij k «4ii WIPI' l)««riiiiétl BV» du-̂ liMti» urwit J* kunl M <n vefkMliiigk»lrr>l Ji)ii Uijvvn
lui«mi|r V4ii nu/' vunJcn in Je wnW wqkcn van 'ifiton. m«ar d»u VMIF lie 'IOAR

Je McU«iir inMr «uk in ly|MKh >p «l* ]j|iitiiMli' k-Vcii. iJr U>
*l|k* fawufUfH en in d* nwuw- timt ¥M dv pvlilick timldch
buuw, wiwriujr v*«J bepw- luti kunntn «iji», »iclt VMI

WaiUrouwcn d*nuHuwdvr*wi|kvnuinvirf itl*ikkUni

hU"ÏVtÏ!Ji **y ""^MÜntt* -W"' htlld*" lwr v«*"»«l •*•

hi* iH t̂rjüi-k hJj kunnen «p- tjt:r* {J|L*!ïlllLïf uiT'Jtln" ^nd' -jl' *«»»nd «r «ru Uwl-
it.4k«nr u MU tfcb««rü De re- W*™1̂  *"*" V*" ̂ ^ * '*«' lMjnnnn«li. iiriw<|l l.,|
Miluu-n wne««n uil djl i4dt*.'4- "•"•*'• '«- «n um«rni| hwn. Ou: nun
Itn tvwct van Imkvr- «U V4« Uit Jeu K^vepvn cvtftulwen de n m «wdi luth «l gvihikl
rvchi«rtthW m .wi>lw.lu w«- Ctriilluwpdctii hhur iMntiMiif. Wiuruin Jou K ***wi «t"K

,
Kanwr uit in wii

„'/r Vllulrll UMI tuvL
, „

J'l' l *UrilJ l»
le| j LWJIII riq «l*

.
m..U(l II li i 1 1.- l.rlMilM'l I

ll I.I.Ul* frf.1 Jl- Ik^lfMi
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nUl lu II.MIW
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liirkl D* IMfllJ htluwll Itfclll ^^ L-tHtvrrlv. d«£i:li|ku: fdkili
vrt otde, inWr {Mriiliv En tiiul hi*«|| d* Camruinpiirlij 4ai)
IN Uc iMcrt*Mtle pt4.il» «vu |,̂ | irivl Ui-Ub1|rt;ii" mirvtil
vnjcf MviiuittiMrh b«i-jn Do y.in Sctn-ruli-k-n MJJT n i»
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tMJiiieii it̂ iii hun 4*nhantf nu
liweiu bt-luvcn etiktU lafctn
aan In piikkui whirup tfc Ctn-
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|MglfiU lltC fWlH} »to «*Hld «H
ik K tl t n i« ih4»it".
lli| krrii terutf tiMt de oproep
v j ti turn fhirujitu 111 <l« Twiwüe
Kiuftcr w**ki«4in w njfi «-|jtn
'kirmniiî i d>e kU*fUi]k*-li|fc
üiKf-rnmAiit; en fatum* in

MmpvIl Vni» S hvinl
l imii<»l4uf iwk dit 'evii U

itwt. wjar im-n lM.ll ui iHni
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£4.11 l*ij vt-itkr -.1» IU7I -l li

vwi het -juut uitüvlir l̂uv HUIK» m wüfa e«9U«gu «^
khiniiirn hvl hwiCMe xuurifc, t(*4m JnCTwmJ mul nvtn M-
duet nicU «f UMII 1*1 ten. lUi ^^ löfuo".
juut m du MM! ecri ifiNril ntt ' .

inen**t Jtffl Jw liuiiiliir.Mf.
..Uurtfemcmtr Peper niwi nu
iiivi >>LMi rorpen, <Ui bei nti*
tfranl«nWttrHl nwvl wurdvn .

i«wii JIko4r w*vi ic£Cit irtiijr op)t<-'k<J cfi ti«t **«rki rt-r
dnu m de HwwwlKHiw Ken up "jjjjj*"** tdk't>N nw"r '" du|

wcrwhiidMil. dut i J MijvvrT hel vvfk-düii!' „Kr upi IM^ <u
. VLt-l vcrwtnlU-n luïffii ü*/
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lilickt! iiitMnl ivl uittel ïudt-it L'tiilruMt|<..iiij d* Li.kfi lijii
44ii tk- di)K d J il 'u»hnlkj;i44l lV«'u >Km"
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niet
rechts

niet
links

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

1 méér demokratie door invoering referendum
iedere nederlander aan het werk, eventueel met
een aanvullende uitkering
opheffing van de schandalige woningnood

4L streven naar twee-zijdige ontwapening
intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
terugdringing van overheidsuitgaven en -taken
géén beknotting van uitkeringen, wél bestrijding
van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude
géén hulp aan on-demokratische landen
doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,
milieuvervuiling en landschapsverwoesting

1O nederland is geen immigratieland,
dus stop vreemdelingenstroom.



JONGEREN VAN NEDERLAND
1669175

11 Maar- 1980 is de Centrumpartij opgericht door een aantal verontruste
Neóerlc'iders, die steeds duidelijker begonnen in te zien dat een aantal
zaken ir, ons land volledig verkeerd liepen. In het partijprogramma wijst
de Centrumpartij op het falende regeringsbeleid, waarvan vooral de
NEDERLA'.DSE JONGEREN de dupe worden.
De Cent-umpartij is, in tegenstelling tot de gevestigde grote partijen, niet
bang om zonder omwegen de vinger op de zere plekken in onze samenleving te
leggen: enorme toename van de drugshandel, vandalisme en misdaad; verloedering
en uitbuiting van onze natuur; grote woningnood, nota bene zevenendertig jaar
na de oorlog; de schrikbarende toename van de werkloosheid, nog vergroot door
de enonr.e instroom van vreemdelingen. Dit zijn allemaal problemen waarvoor
de Centrumpartij de ogen niet sluit en waarvoor ook de Nederlandse jongeren
hun ogen niet kunnen en mogen sluiter..
Jullie zullen ook moeten leven in het Nederland van het jaar 2000 en aan
jullie is de keus of wij er een land van laten maken dat geteisterd wordt
door criminaliteit, een land waar eiken en weiden hebben plaatsgemaakt voor
asfalt en beton, een land waar de Nederlandse cultuur, in 2000 jaar gevormd,
in twintig jaar te grabbel wordt gegooid. Zeg niet het zal mijn tijd wel
duren, want nu al zijn vele tienduizenden jongeren werkloos en als de rege-
rincsplannen doorgaan zal er van de uitkeringen weinig meer over blijven.
Je kunt niet weglopen voor de politiek, want die beslist misschien wel
ZONDER jou, maar in ieder geval OVER jou.
Steeds meer jongeren gaan dat inzien en steeds meer jongeren sluiten zich
daarom aan bij de Centrumpartij, een partij die onomwonden zegt, wat mil-
joenen Nederlanders voelen en denken, een partij die ondanks rood-fascistisch
geweld, hetzes en scheldpartijen haar lijnrechte koers blijft vervolgen.
Omdat inmiddels een groot deel var. de leden van de Centrumpartij bestaat uit
jonge Nederlanders beneden de vijfentwintig jaar,, heeft men in het voorjaar
van 1982 besloten over te gaan tot de oprichting van een aparte jongeren-
afdeling, die onze jongeren een (politieke) thuishaven moet bieden. Niet van
dat slome oudbakken gedoe zoals bij andere politieke partijen, maar een
strijdbare jongerengroep, die net als de moederpartij niet om de grote pro-
blemen van onze tijd heenlopen, maar deze zonder uitvluchten en draaierijen
aan de kaak stelt.
Vind jij ook dat er in Nederland een frisse wind moet gaan waaien, dat er een
keihard halt moet worden toegeroepen aan het RODE FASCISME, dat politieke
inzet (zoals folderakties, kaderweekenden, propagandatochten, het aanbieden
van petities) verbonden moeten kunnen worden met vriendschappelijke gemeen-
schapsaktiviteiten zoals kennismakingsweekenden, sport-en-spel kampen en
gezelliaheidsavonden, én ben je tussen de 16 en 25 jaar, sluit je oan aan bij
de JQNGÜ CENTRUM DEMOCRATEN (de JCD), postbus 670, 2501 CR Den Haag, telefoon
070-45 33 22. Bouw mee aan een jong, gezond nationaalbewust en leefbaar
NEDERLAND.

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

Je kunt een informatiepakket aanvragen door : 5,- te storten op postgiro
43 45 100 van de Centrumpartij te Den Haag (ver-nelding JCD).

EENDRACHTIG STRIJDEN WIJ DOOR VOOR EEN LEEFBAAR NEDERLAND



1669175
E? *

iK na NEDERlANDÊft! Laaf U niet v/dor kt commwnf&tische
ije spannen .A/egeér comm«/7/st<sche Wcfesactfes^J/e
maar ledceld rjjrv om hun eigen AfóPflP-MeTHODEN fe:

i/feu. Laaf onze sameKi/ev/^ «rW onJermynea.

NEDEftUNDER WORDT V/AKKER !!



Hecht « ni. lei Ing van dit trUUl «HU WlJfeH meer hebben .«ir «t n1«t
Steunt «• CwlrweartlJ. «oor »U«MMl «twoordformulltr 1»

t» me
Uewi
UÏM l

J, O. H. JANMAAT, CENTRUMPARTIJ
.. «U*. lUw JMDIM, «ui»
wttacniiwrclltei ia Au
flMIKTOHimi VI* ik Ce*
tnmiwuj Kt<M» «tjn «••
Jen in het rMiteimni, w»l»
d» ven tedeic «MUI»f»C-
IK, «tliui pvblKIUil. iltl U
meer M»d»chl 'reiken »l|"
unv«iiii<i. iaét boiieov»
icld "Wij inn nki (ueU-
liKh", mi t», "bu u bit
nu nuu een kwijlen nor
d< inhi« Oe NSB? Ze liw
Itk wij zijn ccn iknocnii-
icbc pbflij "

ï/Vr onzedelijk^
noch discriminerend . . /

NIEUW-
KOMERS
IN DE KAMER -
Door Mare Chavannc.

iltt kUml ui». *•' *»
ll(«>) -I.U1U» «n llxtK ick-
<f« l> «n dunlnc IU>|>c Mcbl
K eciUfcn, UKIM elwer icel
I. lu/c II kil.II» ÜC II «.'l*-
«HMIMIC, w dC CcitlrvMIpulij
• il II «Ml eCbliktblij Un Wl»-
d» "II Ikup del kil te^encncr
M, b) (I».lKid bh|ll •« d.l A
«n iciilirui<i kMl|Mnill|n
kM)|. «nn ik «il mi «MI wm*

Ki Juut mruindic je hel l%n
, ui ib*i bn» /fclkn btiu

KIN "
U Hl l l'.ll-J 'U ik» welk.

tellCIdc JwtHuUl d>l MH VMIC
«ui h| IHIII «n dc mul «l lijn
kmlioiMMlc dwMin kun
«tuilul» IH pMejeeun. d»
tien J. luliir Uft «HM nulcn
om li|> »dn.b«Uclhk luul'
u tciilcrf buil, n die weid
verdubt >ln bel ion» «w «w
U» fcj Aju-Dcn KMI. *nd
cntcieii iniifiUlcfl Mdjl cm M-
in bed bekent

*»«;i • ,.« rJrr mivwii •
wunfi JVIIM til fel P"!"-

i i » »
JMIHVMC "O-i «ju «M iMfc

Dc P4iuj tu dc Afbttd kwfi
M)* Hwil 10*11 KttCHIC bOttlHU

nhî iJn icbertl kt*« »*wp*
«r Ntci ..h* l*«l (tui Hl »*•• «1
i« ><im n, «"•" n H «V 4Iln
•dlluKf ««n |Hililrt !€*«>' d*C

, ttctutftof «iklc Ktodltctt *f

*/i n.h»i|»tn ü«i il wtl. «wti
ik dcM wei Bucdchjk. ik de*l

*H

l M -... Kt bcle»|

<fM* TM PMTÎ IM / NUC lliadtlUtod)

»•«( 11 tri HnriW num »•
tujnr «n unJtrteknJ melr.
hun NiJfilamliH M «Mr M
«Vir«*

"h» tc.rn.il •« kil IK.»
Mt W UlMIllHKl C» IliMt *»
i» dj «Je. del k» boorkini
u. nuk Wier WM U dut «M
wti. Vlndi i Ntduludcft m
et ecw<W1>'' lln nrbincfi nll
hu ei.» bmu kti niuvJc
d«i «ij »l Mui BU ik njn
n|<« luid Ml » HiOll rad»
dM ik K| d« ouiioUialin uw
«n bnl utMeü kl<|H>. llle»
hKim u «l* niil liei u doei"

Jutmui uil bij ttlkJioi:
-U b<> nu pmiM hdtn".
Zijn o«dcl wu «cntttn»uwdl-

K bil rcncKilkiHk WdrijiciL
uixlui u bel kiMlcnuU «••

lin ut G««il.. nwiwnt Jumul
ikb Uu biiinMicn, ivd don.
ld.un.cn Doui ,«l«vU>( •»
Mi .ui tl> bucm Uwhi vuln
JltHJ H<l KI, U «IIH UMI N»
Jl «nlul deed lililiurf llf!> H
M i»ee i*u .l«|l»i»twn»lii«dt
>.» Je Til HI Uclli -Uunu
l«k l> »l[ Hfl JnlKb.J.ijLl
WHÎ K* XtMAUi"

In !•«> bciin n» d* JUM M»-
l>| diecl /inwu iu« W«K
dmulliril. "unibl bel «M >«'
ni« U«id. A tul «ol een bcrljl
I»IM 11.11 Mll|l> iwlft A «lijf
u« md KlukLen" Jmuu

l̂lkK bil SlMltMIIW HwllHMl,

dHnde ««d «o «Jildc. Uu bit
kcdliil T»flli«l «u. «l uni
w» N«liiUi«f "II k"l dlwK
lKtu.Il» b rhlll.l̂ l IK b»l II
•ii|ft vivu» krm iinncii H

l* '44 wm ]«miiMt in ÜMHU
ecu lulltti |ct«n mcNbilf*-
txtalrt ener au piucSde lw«
jur tnil l/ Hij finl "vdiliei
uudcnft" in AttutGidwn Zî i
rrov» b>d cc» ewllitnt bMM|e.
Jinnuil l» uudictxiin In "7]
nudeeiilc bil •/ t» «id in Ckn
l]u( fttfllimc terur cnMl»cluu>
pdecf «n fiw«wl<cMMnvirfb M-
iriwvi wu, Ueinc bedniwi.

Ui, >I»V hniMlKH lijd l. «c
KvlihcL H<| beitKhl 4cn bW««
nujnd4« vtttfcdcrincik tclv dl
VVD tn il< P>JA T .m. II en
'IV «u «u KVP-liJ -U bet
IHMll tt.ulklc Cthwl «Ml PF4I<«
in tolli fj0c« , Jilut JÉMMI
ItKh WldfrMKld bl) IC Kcl U-
ICftMtiktni tMi vuliiKilC|cil*
M.BHtftlfl If «,«M||CII VI. KH

K.M' rfL'UMilii
A«» bel CI«J V4H dc |<icn '10

kCbrccl hti fMli*viucMdinccA
HJ.M IJ^'^Ü. HtAM MUL HKI Nl|
bul bwMlJc b<l Uil dlM dMWI
kiel lot., l-, JuniJ*! w Vfij
Nederluul d.1 dc Nuuiuli
C«Mn.inpcnij. M icn iel M dc
Muie» rii AMu*.leiL, «»i UPKC-
LCVCII Lle ( IIIKmiiMllij {/(M
dn 'ulioiuli') „J|Jc. Ju«iu
•u liet JCVCIHJI I.J

"U h«l .Wii^fii •! icnMlkl

•Mr r"-*— ap iu piiMllpcbc
.«III »»d Uuiui Hel k wl
tmclH du caKliel bei pwe»
NcdubxlK pobhck, t» «WM-
Mb «KI fgliuci u eul«n k«fl
êtu iiebut Biel il wil veidic-

K oe >o> tc»cld,|e «VM«u
Mnw. Mei de bcUclnfcg

u Mcóle rremia «ertte* >pel-
kl)ci itipeeM dK bel Utnwi
diriici nw dw HKIÉM «erpeMcn

l de (cirMide
w<«.»p-..j p«IMll|U o»l«-
UA u n>|<dire« El <u> ""•
ucf Kbelliu vin Jennwrt.
num IM» lede», mur "Luk-
bftnl en tlln nncuttu" (PPR-
Kuwlid) Jto,nn vel m iele-
fonucbe buifiineldinieii. mie*
temde bMcIrviijei ert » d«t bV
MbMden ufjen: '»•" i«viii«e
•eel Ik, «ki, enu dM lltei
MCI il KO bebbe.'"

Dc UcftinnncwuJ kern niel
«du nbc «me> bi,e«. boul,
Jwnnil Muedc l» UllKM.
wur een cftietfc. vcnluurd
MTd. «u dc xad aebuvrd dw*
de hitf MH der t-ttuw'MKh-
nut. bel «iiMcU,p|»!i|k b.-
IU. ••« de CiMUmpvli) (n
•wnd «u dc «me nuniiiu
,UÜ.K,W»0< 1-Mdt W«-
ICUuofkf. JftMMcl weel Mei
waerunil !• AroMefdiM werd
de (J ' • -

dw dt toto».
Klw tietimf. die ~MCk
ulwiknutiK -w 44 CP-
tijk tf dkbbeUedcn.

"Wel k|i dt EfiotpgiMbc B*.
wffini." «1' l«Jinu«l. H*b «*•
it bdrui «f «uliCMvmttini ck
de t4Biml)tti mckMit dhr twf »»

"Hu (Ui web bcluuil m»
tl, je cl dn nuadeited«li bier er
in tacJiT I. dc Koten >•» <M
hlcmiiicft »UAI web du Chr»
UMH lKlLic4li. Ihvclcn «wdciiT
Moei K die mini hMi «MUI ke-
ten? lm ie «vk Mi «curtialc tm-
itnat «nd« bel bel meuie
IMI Wu bctbcn »il|4ickMd
4c4 icdue Utic.l«Mlri dK er M
|C«BI anfivcer cc* mliueft i«l
Den XHicn *« M* el ecu, / 500
mtiud!"
Huf Itiml n MM efre Mt*tt*f

-We IHUKII ew Jr icnuinu
Lludiccbl |I,tW(d ch dt Ccn-
UwiilHflil .» lud wil lupiii.
... ku>l llcl do* ?.J licU». er-

Mkn.ntoi _
U een lenl In <
dx itiun m »i taiien «MT
l»Muj jnel «el ene lj/"« VM
n er vu jimicli bHfl

WUMC! de Cumoevlii de
cMenlerbeid becfi nnen dc
nemen lednun «orden, mr-
Ml JelUHM. «eph IxMenUn-
den wnnlen lnn| neer l»b je,

„. . «t, tfc ie|tn
bftejrri}h< beicJitt| beu ml ewri
nlkn Am. In H»wnbc«i CMI
wbnuf Tin Je cneieh preinia
luie «tikk»ebekl untel l l
jrjOOWomleM, KttM JeMnu
na Ilij bee/l dn citi luen te
dri . tWÉV kM fekMll CP-tid
ic>erd» boef tenrti <nce. |HB
iwncn} ui del M nenn dcen

Rj,kincnolen Jjii NedciU»
dcit. eku deer been bij bei niel
over «Meer hrj eprecLl tncr
biilenlnnden, cUni Jiunui.
die tcgl re|elnuii| emrmtiii Ir
bure» nn «senecu a» k| n>«
bckhiMellinie* K mfd Ml'
dce nuuw cHm fnMlmwnun
die leen Neehrludl «reken

-AU er icmne HedulencJen
lijn die af» beMge «ru| UK-
den dm. nnd ik du |ek. eiii
•mcw bel bnttenliiideit üjn.
nuccr ecndcl dt etten bcwUmi
MbiciuiuU Milt DIM <*i

lt MtHOOr«foneutt*r M timiUtA* m entertekMtno eptturtn M*r M(
tecrttirUit «4n de Centrumpartij, postbut 670, KOI CR Oen Heea.

*unt U storten of ovtnuken op de pottglra 52 t; llB ven deOe beUUngen v„.. , ... ..
CtntriMpartljtedcntdminUtratle alt U Uw ItdMaltchapiflild wilt battlen. «f
op Si B) zaa »an de Centrunpmij MtddexKeïaiMlntitritle alt u hel abcntieMfl
«eld voor de Middenweg «IU oelalen.
U moet dan aankrulten «at op tl van loapmlnj Ie

Ik iteun de Centrumpartij In haar streven Hederland beter leefbaar te
maken en geef ml} op ali lid / donateur. Inclusief een abonnement op H«t

partljbUd Hlddenweg.
Ik betaal volgens tarief A, B of C naar draagkracht.*

Q Tarief K: l SO,- per jaar of Q / 12,50 per kwartaal
l~) Tarief B: / 100,- per jaar of (ZD ' 25-" P*r kwartaal
n Tarief C; ƒ ZOO,- per jaar of Q / 50,- per kvrartaal

(~> Ik wil alleen een abonnement of de Middenweg ad / 40,- per Jaar
Q Ik uil een oriënterend gesprek en ben bereikbaar op tel.:
O u wil lid worden van de afdeling Jongeren Centrumpartij

O tk wens geen verdere informatie meer

man/vrouw

Adres
Postcode
Geboortedatum

Handtekening

tel
Woonplaats

geboorteplaats

Ier,'
•iw ceirJin. Of waneer cni b»
notMcn eli foükee tlMblelUf
een |e*n lle* en in uwe milc
bleibeen pu kelen. £n denk ik

a, cl dn de mccnc» ken inn dueri-
mineren.

-OM VKICCCMU bow.kxliK-
Iniin. dk krljcen bici n» bui-
ie vu* een iM vAtcbcden en
een keire ton wnr Uidirti en m-
ncbiwl Je al ment reren beli| •
IIJH net ie «rouw en je kmdct> i
uu w neuwcUjki rand UMI» l

Die cHntcn bcinipee.
l «t niet Tien

ik * '*» in A*HWfdtJk tikt M»-
lli'.tti

dei iKb >Mil Ik e
ik in 'W in Aenricr
der». dMkl . del «e l
1*1 uu 'U keer» ntt Hen Hu*.
we mNcn cMn ku wnr n rcec- .
kul We «IM cel. liM|« • ui b '
eek unl en zei bem Fn hel Leid,-
bcjLjc' Al dii tMucn (bi nu.
met neme nJi Serincme Ueibcm
kuq4> MCI ccn rliui.ij. dw
MMM ,{.., «i uvtt BMdeH wwr
Uur Ik riwTb.lVb.wJ, eb-
«inl. cuk M dc ctme- ,u> Boni u-
u Ib iel ei npoienw vctbcf «rtl
mikcn SnrtHM»n nmicn liien
iktitU u ibM» IWr «Jk.
•e bil belncn. niner eli u bel
IMCI kt»ncn. kMAcn ure >c «ub
4UCI MfUkll ÉW.M >l bKlbrm IC

Verdere opmerkingen betreffende aogelllke tctlviteUen die U voor de
partij wilt ondernemen:

Toelicntina tontribufiebeHrag:

Het contrlbutiebedrag is vastgesteld mar draagkracht, d.w.t.:
tarief A is «oor leden/donateurs met een mlnlntMitnkomen, tarief B voor
een gemiddeld ('modaal') inkomen en tarief C is voor leden/donateurs
met een hoog inkomen.
Hucht hut minimumtarief «tn te Mare belasting voor U zijn, dan kunt U
een verioek tot reductie indienen aan het bestuur van Uw kring of ifdaJUMg'
uanneer U per kwartaal beualt, wilt U dan zo vriendelijk zijn om het .eejct.
dutunatiscn te U ten afschrijven van Uw rekening. Dit in verband met W*
hoge administratiekosten. (JPJ

Cl



niet rechts • ̂ r • niet links

centrumpartij
Postbus 670

2S01 CR DEN HAAG

Tel. 070 - 463322

070 - «9236

Postnlro 43 48 100 te DEN HAAG

Datum poststempel

t.S,,

Uw aanvraag voor Informatie hebben wij In ooede orde ontvangen.

tbclit u een meer uitgebreid Informatie-pakket wensen, kunt u dit door

middel van ƒ 10,-- op onze girorekening te storten in uw bezit krijgen.

UUt u niet vergeten uw naam en adres op de girokaart te vermelden.

Vanwege de none onkosten, die wij voor drukwerk en da vcriendlncg moeten

maken, vragen wij er begrip voor, dal de aangevraagde Informatie u eerst

toegestuurd wordt na: ontvangst van hel donr u overgemaakte bedrno.

Zo spoedig mcnetijk ontvangt u dan hrl pnkkel.

Hofdijk, It uw waanlorlng in qriiol, ilot u <vn nok linAdwprknl ijk wlll amm

steunen. Als dU hot geval Is, wordt u vrrznchl ook bljpevopgde antwonrii-

Strook na Invulling te retourneren aan ontp postbus 670, 2501 CR DEN HAAG.

Het vriendelijke groeten.

Drs. J.G.H. Jamwat

Partijvoorzitter

JONWP.f N MH Hf W W M1P

II mart I9AO Is d» Centrumpartij opgericht door een aantal verontrust* Hftfr}»i<iti>r',.
<ile*lrpilt duliluMJker hetinnncn In lo Men dut vn »«n>»l inkrn In on« l «ml vnHMlln
verkeerd liepen. In hel partljprooramwi wijst de Centrumpartij np het felrndr rnvrimr. •
beleid, waarvan vooral de NEDERLANDSE JONGF.REN de dupe worden.
IX! CcntnimiiarUJ 11, In iMPiijlellInfl tul do npvpni'|n> nrnlr iwirlijm, nlel Iwimi m»
zonder onweoen de vinoer op de zere plekken In onze samenleving te lennen: enorme tm-nau»
van de drugshandel; vandalisme en misdaad; verloedering en uUbuHinn van onze natuur:
grote woningnood, nota bene zevenendertig jaar na de oorlog; de schrikbarende toename
vgn de werkloosheid, non verproot door de enorme Instroom v»n vreemdelInoen. DU zijn
allemaal problemen waarvoor de Centrumpartij de oren niet sluit en waarvoor ook de
Nederlandse jongeren hun ooen niet kunnen en mogen sluiten.
Jullie zullen ook moeten léven In het Nederland van het jaar 2000 en aan jullie Is n>
keus of wtj er een land van laten maken dat netelsterd wordt door criminaliteit, een
land waar eiken en welden hebben plaatsoemaakt voor asfalt en beton, een land waar 4*
Nederlandse cultuur. In 2000 jaar oevormd, in twlntln jaar te grabbel wordt iftiooifl.
leg niet het ra l mijn tijd wel duren, want nu al zijn vele tienduizenden jongeren werklon<
en als de regeHrrasplannen doorgaan tal er van de uitkeringen weinig meer overblijven.
Je kunt niet weel ópen voor de politiek, want die beslist misschien wel ZONDER jou,
naar in leder reva.1 OVER jou.
Steeds meer jongeren oaan dat Inzien en steeds meer jonoeren sluiten rich daarom aan bij
de Centrumpartij, een partij die onomwonden zent, wat miljoenen Nederlanders voelen en
denken, een partij die ondanks róód-fascistisch geweld, hetzes en scheldpartijen haar
lijnrechte koers blijft vervolpen.
Omdat inmiddels eon oroot deel van de leden van de Centrumpartij bestaat uit jonge
Nederlanders beneden de vijfentwintig jaar, heeft men in het voorjaar van 1982 besloten
over te man tot de oprichting van een aparte jongerenafdeling, die onze jongeren een
(politieke] thuishaven weten bieden. Niet van dat slome oudbakken gedoe zoals bij
andere politieke partijen, mar een strijdbare jonoerenoroep, die net »ls de «nederpartU
niet on de grote problemen van onze tijd heenlopen, maar deze zonder uitvluchten pn
draaierijen aan de kaak stelt.
Vind jij ook dat er in Nederland een frisse wind moet poar waaien, dat er een keihard
halt moet worden toegeroepen aan hel RODE FASCISME, dat politieke 1nz«t {zoals folder-
akties, kadxrweektnilén, propiKiandatnchten, hel «enblfdtn van petities) verbonden moeten
kimnen worden met vriendschanpelIJke nemeenschapsaktlvltelten zoals kennlsmakinns-
wepkenrion, «port-en-tpftl kampen en qeiellIghetdsavonden, in ben je tussen de 16 en ?S ja>v,
sluit Jf dan aan bij de JONK CENTRUM DEIÜXMTOI (de J.C.D.), postbus $70 2501 CR OEN IMAR.
telefoon 070 - 463322 of H'O • 469236. Bouw nee aan een jonn, gezond nationaalbewst
en leefbaar HEnERLAND.

D» Cent runpar t i.i l« oi' de radio pp ratordaa !? februari, 5 maart, 19 maart en it> vri-dpr
elke voortlefl daonn on Hilversum K om 10.20 uur.
Op de IV op 20 aprtt op Nederland t om 19.20 wir.

^^Je kunt een Informatiepakket aanvragen door ƒ S,-- te storten op postgiro 43 4B 100 r"~
van de Centrumpartij te DCN HAAG (vermelding J.C.D.). ' ' CD

EENDRACHTIG STRIJDEN UU DOOR VOOR EEN LEEFBAAR NEDERLAND.


