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Betreft: Centra» Democraten»
D.d. 15-1-1985 werd OBstr**ks 13.%5 uur In h«t wink«le«mtr«B
te Oen Helder bijgevoegde paafletten uitgedeeld door JAVMAAT net
een vijftal Medewerkers.

200 A (Ö

. iio

1771606

CENTRU
DEMOCRATEN

Postbus 84 25O1 CB DEN HAAG

recht
door
zee

mm^^m

voor

MM ••

Neder
landers
Onze 10 punten voor het beleid zijn:
1. Houden van volksstemmingen
2. Terugdringen van overheidsinvloed
J3. Geen multi-culturele samenleving
4.2-zijdige ontwapening in europa
5. Vergroten van de openbare veiligheid
6. Hulp aan slachtoffers van misdrijven
7 Terugkeer projecten uit ontwikkelingshulp
8. Schoner milieu ook door bevolkingspolitiek
9. Bestrijden van dierenleed
10. Nederland geen immigratieland
Vraag inlichtingen aan het partijsecretariaat,
tel. 070-46 92 64

Postgiro voor donaties 4906700
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Wij hebben geprobeerd in ons land politiek vernieuwend te werken. Dat is hard nodig. Tenslotte
is er ernstige kritiek op en teleurstelling over het regeringsbeleid. Maar de beschuldigingen vlogen
ons om de oren . . . Van andere politieke partijen, maar ook van eigen partijgenoten. Tenslotte
bleek alles vals alarm. Niets van de laster kwam uit. Geen fraude van honderdvijftig duizend gulden. Geen verkeerde stemmingen in de Tweede Kamer. De Nederlanders zijn niet in de steek gela-
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We zijn opnieuw begonnen. Wij zullen er weer tegenaan gaan. Omdat we dat verplicht zijn aan de
kiezers die hun hoop op ons politieke werk hebben gezet. We zullen er alles aan doen om weer die
grote invloed op het regeringsbeleid te krijgen, die we in het begin van 1984 hebben gehad. Toen
zijn we er in geslaagd de grote politieke partijen te dwingen naar ons te luisteren. Dat willen we
opnieuw bereiken, nu met de Centrumdemocraten.
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Zoals gezegd, wij zijn in hoge mate teleurgesteld in het regeringsbeleid van de laatste vijftien jaJ
ren. Er is door de grote partijen aan alles gedacht, behalve aan de eigen nederlandse bevolking.
|
Het bevolkingsbeleid en de vreemdelingenpolitiek heeft in ons land grote problemen veroorzaakt.
•
Grote aantallen vreemdelingen hebben hun vaderland verlaten om zich hier als minderheden te
l
vestigen. Dat gaat ook nog steeds door: Javanen, Surinamers, Indianen, Antillianen, Tamils,
|
Ethiopiërs, Sikhs, Turken, Marokkanen, Kaap-Verdianen, Chinezen en noemt U maar op, van
\r ook ter wereld stromen mensen naar ons land. Binnen de kortste keren mogen ze stemmen
•
|
en kunnen gemakkelijk Nederlander worden. Dat heeft onder andere geweldige financiële gevolj
gen gehad. Tenslotte moeten die mensen in ons land worden gehuisvest, onderwezen en onderJ
houden. Voor velen van de minderheden is momenteel geen werk, net zo min overigens als voor
l
de eigen nederlandse bevolking. Daardoor gaan ze zich vervelen en gaan zich afzetten tegen onze
•
samenleving, die niet zo een paradijs is als velen van hen hadden gedacht. De kosten van het minl
derhedenbeleid lopen in de tientallen miljarden guldens. Wij vinden dat onverantwoord en zullen
j
ons hiertegen blijven verzetten, ook in de Tweede Kamer.
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De grote partijen, onder aanvoering van de P.v.d. A, willen de multi-culturele samenleving invoeren. In de praktijk komt het erop neer dat wij, Nederlanders, ons maar moeten aanpassen aan de
mensen van de andere culturen. Dat is niet terecht. Wij hebben als Nederlandse samenleving hier
in ons land de oudste rechten. Tenslotte hebben wij ons land na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd zonder hulp van buitenlandse werknemers. Die zijn pas gekomen toen onze welvaartsstaat
al aanwezig was.
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Wij hebben er geen bezwaar tegen dat mensen hier komen werken als er werk is. Als er geen werk
meer is kunnen ze beter terug naar huis gaan. Wij Centrumdemocraten vinden dat, als de buiten(anders hier zo graag willen blijven, zij zich zullen moeten aanpassen aan de Nederlandse bevolking.
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De politici spelen een gevaarlijk spel met de multi-culturele samenleving. De Islam is een godsdienst die nog nooit goed met het Christendom heeft kunnen opschieten. Overal in de wereld
heeft dat tot bloedige conflicten geleid. Wij zitten in Nederland niet op een godsdienstoorlog te
wachten. Daarom willen we tijdig het beleid proberen te wijzigen, ten voordele van de Nederlan-
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daar hebben we al voorbeelden van gezien. Wij nemen het de nederlandse regering kwalijk dat ze
ongevraagd de multi-culturele samenleving aan ons opdringt. Alsof we een proeftuin zijn waarin
noch de Nederlanders, noch de buitenlanders zich thuis voelen.
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Het geld kan trouwens beter gebruikt worden voor de welvaart van de eigen bevolking en de opbouw van de derde wereld déar. In principe hadden we met onze grote aardgasvoorraden een rijk
land kunnen zijn. Nu gaat het aardgas vooral goedkoop naar het buitenland en moeten we zelf er
een veel te hoge prijs voor betalen. Wat dat betreft had onze regering veel van de arabieren kunnen leren. Die zijn met.hun aardolie wat verstandiger te werk gegaan. Trouwens, als je in één van
die olielanden te werk bent gesteld, en de opdracht is uitgevoerd, moet'je binnen 24 uur het land
verlaten hebben en niet andersom.
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De grote problemen op het gebied van werk, milieu, huisvesting en onderwijs kunnen alleen goed
bestreden worden door een totaal andere opzet van het regeringsbeleid. Als U dat met ons eens
bent, steunt U ons dan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Breng Hans Janmaat opnieuw
in het parlement, nu met een paar trouwe partijgenoten erbij. Maar als U meer wilt doen, geeft U
zich dan op als lid of donateur. Wij stellen Uw steun zeer op prijs.
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UITGEGEVEN ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET
COMITÉ BEVORDERING CENTRUMIDEOLOGIE.
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Betreft: Centrumpartij (CP), kring Rotterdam.
Op maandag 21-1-1985 te 20.00 uur vindt ten huize van
een vergadering plaats van het kringbestuur van de CP, kring Rotterdam.
De bijeenkomst is aangezegd.
Aanwezig zijn:

Tijdens deze bijeenkomst wordt een nieuw ad interim bestuur
gekozen voor de kring Rotterdam. Hierin hebben de volgende personen zitting:

deelt mede dat hij, gezien zijn plaats in het dagelijks bestuur van de CP, geen gelegenheid heeft om ook nog in he
. kringbestuur van Rotterdam zitting te nemen.
Deze 9 kringbestuurders zullen., als gevolg van de gehanteerde verdeelsleutel, eveneens zitting hebben in het hoofdbestuur van
de__p_arti J.
De eerstvolgende bijeenkomst van het hoofdbestuur zal op 25
1-1985 in de Haagse Schouw te Leidsehe~nc[am worden gehouden.
Duidelijk wordt dat het merendeel van het Rotterdamse kringbestuur op korte termijn een ledenvergadering van de kring Rotterdam wil organiseren.
merkt op dat de voorbereidingen hiertoe in gang
zijn gezet en dat deze bijeenkomst gehouden zal worden in één van
de zalen van café-restaurant "De Gouden Leeuw", gevestigd aan het
Ijsselmondsehoofd 1 te Rotterdam.
De datum zal nog nader bekend worden gemaakt.
Besloten wordt dat de komende vergaderingen van het kringbe200 A 09
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stuur roulerend bij de bestuursleden thuis zullen worden gehouden.
Pit om ongestoord en te allen tijde te kunnen vergaderen.
—
De lang verwachte computer ten behoeve van de administratie'
van de partij is eindelijk in aantocht. Het apparaat zal geplaatst worden in de woning van
"
. Het ligt in de bedoeling hierin de hele landelijke administratie op te slaan.
Het kantoor te 's-Gravenhage zal zich beperken tot de verzending van Middenweg en de verzorging van de diverse cursussen.
/ Gedacht wordt aan braakvrije sloten en een alarminstallatie.
In verband met bovenstaande zullen er ook geen kringvergaderingen meer op dit adres worden gehouden en alleen aangewezen
personen zullen toegang krijgen tot het pand.
'
De "partijtelefoon" van de kring Rotterdam zal bij
geplaatst worden.
De komend* weken zal een programmeur van het bedrijf dat de
computer geleverd heeft één en ander bedrijfsklaar maken, geassisteerd door:
en een zoon vani
In verband met dë~a.s. verkiezingen voor de leden van ae
deelgemeenteraad Rotterdam-Hoogvliet wordt na ampele discussie besloten toch de mogelijkheden te onderzoeken of het zin heeft om '
als CP aan deze verkiezingen deel te nemen.
Mocht dit een positief resultaat opleveren dan zal overgegaan worden tot registratie van de partij bij het centraal stemfcureau te Hoogvliet.
deelt mede dat eind februari 1985 in Den Haag gestart zal worden met een kader- c.q. gemeenteraadscursus. Deze
cursus is bestemd voor kringbestuursleden woonachtig in Zuid-Holland.
merkt in dit verband op dat er goede contacten 'zijn
gelegd met..
" , die zich aan het
beraden is om zich voor de CP kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem.
Ook is het volgens
bijna zeker dat
de nieuwe
voorzitter van de CP zal worden.
De reden dat,
r
.....
uit al zijn
functies binnen de CP is gestapt c.q. "gezet" is dat hij regelmatig gegevens omtrent de CP, kring Rotterdam heeft doorgegeven aan
JANMAAT c.s.
Duidelijk wordt dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan
de tot standkoming van de diverse commissies, terwijl ook de verkiezingen in 1986 volop de aandacht hebben.
Ten behoeve van deze verkiezingen zal er een landelijke coördinator worden aangewezen die o.a. een organisatie in de diverse kringen moet gaan opzetten, bijvoorbeeld voor de verspreiding
van verkiezingsmateriaal.
Blijkens uitlatingen van
is er in de kieskring T
Zeeland een nieuw kringbestuur gevormd.
In Hulst zetelt het bestuur voor de afdeling Zeeuws Vlaande
• ~Tj.v.m- rie plaa'h.cHng van rte cnirmiitep in rig wording van
~zal dit Tiana eytra ByvalUfftl
"
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ren, in Middelburg het bestuur van de afdeling Walcheren-Noord en'
Zuid Beveland en in Tholen het bestuur van de afdeling Schouwen
Duiveland, Tholen en St. Philipsland.
schijnt in deze contreien de laatste weken nogal
actief te zijn geweest.
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Betreft:

Centrumpartij kring Aasterdaa .
In het najaar worden in Aasterdaa in de wtfken Moord en Osdorp deelgemeenteraadsverkiezingen gehouden .
De kring Aaslardaa heeft het laatste jaar nauwelijks enige activiteit ontplooid .
De reden hiervoor is de onaogelijkheid tot ongestoord vergaderen.
Langer uitstel vindt het kringbestuur echter ongewenst . Men heeft
reeds contact opgenoaen met enkele zaaleigenaren o« de aogelijkhed*
te verkennen . Bfl enkele zaaleigenaren - die bevestigden dat zjj vo]
doende verzekerd zfln - heeft aen de garantie gekregen dat zij de
Centruapartij geen zaal zullen weigeren . Het zou in de bedoeling
liggen dat de kringvergadering reeds in aaart gehouden zal worden ,

In verband aet de eerdergenoeade verkiezingen is het dringend noodzakelijk dat de Centruapartij geschikte kandidaten in voorraad
heeft c.q. dat aen kandidaten voldoende training geeft .
Binnen de kring zijn wel enkele capabele daaes , zoals
e»
actief , maar de kandidaten voor deze
deelgemeenteraden aoeten in de desbetreffende wijk woonachtig zfin
Eerder geventileerde plannen oa burgeaeesteij 'Van THIJN te provocer<
heeft aen laten varen .
Inplaats van een officieel verzoek tot toesteaaing voor een deaonstratie en een verzoek oa vergaderruiate beschikbaar te stellen vo!
staat aen aet een verzoek aan de politie ervoor zorg te dragen dat
de vergadering ongestoord kan verlopen .
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Betreft: Centrumpartij, kring Rotterdam
«'
ff
Op vrijdag 25-Ü-1984 hee^t de CP zich als politieke partij
in de deelgemeente Hoogvliet te Rotterdam officieel laten registre
ren als deelnemer aan de kokende deelgemeenteraadsverkiezingen.

Wanneer ook de CP door het dagelijks bestuur van de deelgemeenteraad wordt uitgenodigd voor een bespreking m.b.t. voorlichtings- c.q. propaganda-activiteiten rondom de deelgemeenteraadsverkiezingen, wordt door het bestuur van de kring Rotterdam van de
CP besloten hieraan deel te nemen.
Wanneer echter de dag van deze bespreking aanbreekt, 24-11985, blijkt de animo in de Rotterdamse CP-kring aanmerkelijk gedaald*
De één heeft een zieke moeder waar hij naar toe moet

l, een ander klaagt over pijn in zijn
oor.yJSe_derde

k

nota bene de toekomstige lijsttrekker,4.

voelt "er" aanvankelijk ook niet veel voor i.v.m. eventuelbeTpüIJlika'
ties in de pers.
Kort voor de bijeenkomst wordt duidelijk dat de reeds zittende fracties in de deelgemeenteraad besloten hebben de vergadering i.v.m. de aanwezigheid van de CP te boycotten.
Wanneer de CP dan ook met een 10 man sterke delegatie de
zaal binnen komt duurt de bijeenkomst slechts 5 minuten en verlaten de aanwezigen, met uitzondering van de CP-leden, de vergadering.
Van de CP-delegatie worden herkend:

Voor de aanwezige CP-leden is het geheel erg teleurstellend
en volgens
wederom een aanwijzing hoe het met de democra200 A 03
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tie in Rotterdam is gesteld.
Besloten wordt de deelgemeenteraadsvergadering in Charlois
te bezoeken en de vertegenwoordigers van de CP in die raad wat
morele steun te verlenen.
/
Overigens wordt ook duidelijk dat "medestanders" van JANMAAT, Johannes G.H. (3-11-1934) in de wijk Hoogvliet aan het folderen zijn geweest t.b.v. de Centrum Democraten.
Een paar dagen na de registratie wordt duidelijk, dat de meningen over het wel of niet mee doen aan de deelgemeenteraadsverkiezingen in de wijk Hoogvliet binnen het kader van de CP nogal
verdeeld zijn 'Met name
) wil pas meedoen
als er 10 kandidaten beschikbaar zijn, maar de kring Rotterdam var
de CP gaat er vanuit dat één of twee kandidaten al voldoende is.

Ook wordt afgesproken dat ondertekenaars van de kandidatenlijst tevens een verklaring moeten tekenen waarin naar voren komt
dat men weet waarvoor men getekend heeft. Eén en ander naar aanleiding van eerder opgedane ervaringen. (Model hiervan in fotocopie bijgevoegd, gemerkt 1).
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Centrumpartij

Ondergetekende,

wonende

te Rotterdam-Hoogvllet,
verklaart hiermede, dat bet hen/haar bekend is, de kandidatenlijst
van de Centrumpartij te hebben getekend en daarmede de Centrumpartij
een kans geeft, om aan de verkiezing voor* de deelgemeente Hoogvliet
te Rotterdam mee te doen.

Rotterdam-Uoogvliet

(handtekening)
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Betreft: Hoofdbestuursvergadering Centrum Partij gehouden op 25 januari 1905»
Op vrijdag 25 januari 1985 om 20.00 uur werd in de Haags Schouw Leiderdorp een hoofdbestuursvergadering gehouden van de Centrum Partij.
Aanwezig waren 4o a 50 personen, w arvan bekend:

Segers'D.
Vreeswijk W.

de Wijer H.

I. Opening
heète
van harte welkom en feliciteerde hem met
overstap naar de Centrum Partij.
II. Vaststelling notulen HB vergadering 26-10-1981*
Goedgekeurd.
III. Mededelingen. Ingekomen- en uitgaande stukken.

200 A 03

t) Zo nodig indon rubricering
VERVOLGBLAD Mr.

*

*
*
*
*
*
*

1

maakte opmerkingen over het adressenbestand van de
Centrum Partij. Dit bestand klopt van geen kanten.
De diverse kringen moeten zo spoedig mogelijk orde op zaken stellen.
In april zijn er deelraadverkiezingen in Hoogvliet. De Centrum Partij
doet hier aan mee.
Segers attendeerde de aanwezigen op een artikel in NRG van 21-1-1985
zie bijlage.
15 maart 1905 bestaat de Centrum Partij 5 jaar. Dit zal met een feest
gevierd worden.
2e week in maart vindt er een kadercursus plaats in 's-Gravenhage.
Ingekomen- en uitgaande stukken. Geen bijzonderheden.

IV Instellen mediacommissie.
De aanwezigen waren het eens met de nota van de vorige vergadering.
(Topkaderweekend) De invulling zal geschieden op volgende HB vergadering.
V Instellen van beroepscommissie*
Ook hier was men het mee eens. Invulling volgende HB vergadering.
VI Instellen van commissies inzake landspolitiek.
Dit punt was ook al geen probleem. Ook hier zal de invulling op de
volgende HB vergadering geschieden.
VII Inventarisatie Kieskringen.
Het ledenbestand moet hoognodig worden bijgewerkt in verband met aankoop
computer. Deze aankoop is weer uitgesteld omdat
weer moeilijk deed.
Op het secretarissenoverleg van *f februari 19^5 in hotel Astor zal hierove
worden gesproken.
VIII Invulling samenstelling Hoofdbestuur.
2$ regeling wordt toegepast zoals vermeld in Centrum Nieuws no: 3.
De inventarisatie van het ledenbestand moet in augustus rond zijn.
Daarna zal de 2% regeling weer worden toegepast.
Aan
werd gevraagd hoeveel contributiebetalingen hij per dag binnen
kreeg. Lier antwoordde dat dit er zeker 10 tot 15 per dag waren sinds
begin januari.
Tijdens de vergadering werd een inzameling gehouden om de kosten te dekken
voor advertenties in het A.D. Deze advertenties komen op de voorpagina
van het A.D. op de dag dat de CP een radio-of TV uitzending heeft.
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Opbrengst van de inzameling ƒ 7I»O,— hetgeen voorlopig voldoende is tot
maart.
Het plaatsen van deze advertenties, waarin geattendeerd wordt op een uitzending van de Centrum Partij, heeft als gunstig gevolg dat men veel nieuwe
leden en sympathisanten krijgt. De vorige uitzending heeft *\k nieuwe leden
en 200 info's opgeleverd.
Pauze.

IX Instellen van een landelijk coördinator voor folderacties.
Als landelijk coördinator is aangesteld Vreeswijk. In iedere kring moet
iemand worden aangewezen die contact houdt met Vreeswijk. De contactpersoon in de kring moet de beschikking hebben over een folderploeg.
Voor de vergadering was het reeds duidelijk dat Vreeswijk deze post zou
krijgen.
Henk de Wijer merkte op dat het geen zin heeft omraassdfi.te gaan folderen.
We kunnen beter speerpunten toepassen, aldus de V/i j er.
Genoemd werden: verkiezingen bij deelraden, in de polders enz.
stelde voor om ieder hoofdbestuurslid per maand ƒ 10,— te laten
betalen voor een actiefonds. Dit punt werd niet in stemming gebracht Aangezien er toch de nodige bedenkingen tegen waren.
Er werd nog even op gewezen dat ingezonden stukken in diverse dagbladen
een goede manier is om reclame te maken voor de Centrum PartijJAls assistent van Vreeswijk is Segers benoemd. Segers vertelde dat hij 3 offsetmachines en 2 plaatmakers had gekocht voor een totaal bedrag van ƒ 3000,—,
nieuwwaarde ƒ 52000,--. Vernomen werd dat Vreeswijk te duur is met zijn
folders. Nu Segers deze machines heeft gekocht zullen de folders en pamfletten in de toekomst wel bij hem worden gedrukt.
'
f
X Politieke Vorming - Gemeenteraadscursus.ï.
Segers heeft een korte inhoud gegeven van de cursus. Op 30 januari 1985
zal de cursus voor Brabant en Limburg van start gaan. Duur cursus 26 weken.
Doel cursus: - ideologie Centrum Partij uitdragen
- kader opleiden
middelen: - cursus van de Stichting Burgerschapskunde
materiaal van de Arme Frankstichting
anti-CP training van de P.v.d.A
- Centrum Partij Aksie groep Beverwijk^ijlftge^ering. ,j
200A04
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XI Rondvraag*

Hij-stellïe vragen met betrekking tot het functioneren van het Partijbureau
in Den Haag. Als moeilijkheden signaleerde hij
* urenlange onbereikbaarheid
* vermenging van kantoor- en caféruimte
* zware wissel die getrokken wordt op pa
* naar zijn mening onveilige situering
* afwezigheid van info- en propaganda materiaal
had ziijn grieven reeds op papier gesteld en deelde deze aan
de HB leden uit (zie bijlage)

antwoord Segers;
Deze problemen zijn een gevolg van de gebeurtenissen in oktober 1984. Segers
was het eens met de punten die van
naar voren bracht. De zaak loopt
niet zoals dit behoort, als oorzaak hiervan moeteh^ekennen dat dit geld
gebrek is. Hierdoor kan o.a. geen personeel worden betaald.
Het secretariaat wordt thans bemand door vrijwilligers te weten:

Maandag k februari zal op het secretarissenoverleg hierover verder worden
gesproken.
»
*

Hij stelde de ƒ 5000,-- kwestie weer aan de orde.(Kamerzetel Janmaat)
ontkent een kamerzetel gekocht te hebben. Dit berust op een gerucht
dat door Janmaat zelf verspreid is. Er was een roulatie van de kamerzetel
voorgesteld dit zou gebeuren met de figuren Janmaat-Konst-Giessefii
Een hiervoor ingestelde adviescommissie bestaande uit
-Brookman-Janmaat heeft deze regeling aangenomen.
beweert dat deze regeling een van de voorwaarden was van Janmaat
om lijsttrekker te worden.
zoekt nu nog verdere mogelijkheden om toch Janmaat's plaats in de
kamer in te nemen.
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Hij had de nodige bedenkingen tegen de onlangs doorgevoerde statutenwijziging. De huidige structuur staat hem niet aan. Hij betwijfelt de macht
van het hoofdbestuur, n.l. voorzitter Hoofdbestuur = voorzitter Dagelijks
Bestuur. Dagelijks Bestuur stelt agenda vast voor Hoofdbestuursvergadering.
Antwoord Segera:
Voorzitterschap in speciale gevallen kon worden omgezet in een technisch
voorzitterschap b.v. bij problemen DB en HB.
Het Hoofdbestuur kan ook problemen doorschuiven naar de Partijraad
*

deelde mede dat het curatorium van het Wetenschappelijk Bureau nog
niet bij elkaar is geweest om te praten over de computer. De oorzaak was
het slechte weer.
*
bracht naar voren dat er problemen zijn in het jongstleden
gekozen bestuur in Zeeland. Een van de bestuursleden is de oorzaak van de
moeilijkheden. Hij is onbetrouwbaar door zijn contacten met linkse groeperingen. In "De Stem" heeft een artikel gestaan waar bestuur van kring
Zeeland bekend werd gemaakt. Dit bestuurslid, waarvan de naam niet werd
genoemd, wordt ervan verdacht deze namen naar buiten te hebben gebracht.
Op de volgende vergadering in Zeeland zal deze persoon uit het bestuur
worden gewerkt.
Tijdens de vergadering werden enige losse opmerkingen opgevangen zoals:
* De diverse kringen moeten ernstig rekening houden met infiltratie van links.
De progressieve groeperingen zouden voornemens hebben om de Centrum Partij
over te nemen.
*

en
Neerlands Herstel.

zijn weg bij de Centrum Partij en zitten nu bij

Het bestuur van Neerlands Herstel telt 5 personen, te weten:
r

Rost van Tonningen financieert Neerlands Herstel nog steeds.
EINDE
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I^nleiding
Op 21 juni j.l. informeerden een tiental anti-fascisten/s,
zich hierbij uitgevend voor CP'ersters, bij kafé's, hotels
en buurtcentra in de omgeving of men ruimte beschikbaar zou
uillen stellen voor de oprichtingsvergadering van de CPafdeling Ymond.
Doel
Het doel van de aksie uas drieledig. Ten eerste uilden ue
eens kijken hoe de meningen over de CP (Centrum Partij)
hier in de buurt verdeeld uaren, m.n. onder de mensen die
een vergaderruimte beschikbaar hadden. Om een zo duidelijk
mogelijk beeld te krijgen, uas het voor ons niet mogelijk
dan onszelf uit.te geven voor CP'ersters, iets uat onbedoeld
bij sommige mensen toch paniekreaksies teweeg kon brengen.
Ten tweede uas de aksie bedoeld om eens te kijken uelke
zaaleigenar(ess)en de CP zouden toelaten, on deze vervolgens "besmet" te verklaren, en anderen op te roepen om daar
niet meer te vergaderen. En als laatste om er voor te zoggen, dat degenen die toestemden, in het vervolg uel drie
keer, na zouden denken voor ze een beslissing zouden nemen;
een preventieve uerking dus.
De aksie in de praktijk

Allereerst hadden ue adressen opgezocht van de mensen die
eventueel vergaderruimte beschikbaar zouden hebben. Deze
uaren te vinden in het telefoonboek onder: Hotel, café, bar,
restaurant en sporthal, in de Gouden Gids en in de plaatselijke informatieboekjes (ook sportklups, jongerencentra en
buurthuizen hebben ue gebeld). Vervolgens uaren er een aantal punten op papier gezet, uaar je rekening mee moest houden (zie bijlage 1), bijvoorbeeld door niet meteen de naam

CP te noemen, maar eerst tb vragen of /e uel vergaderruimte
hadden. Omdat het niet voor iedereen oven gemakkelijk is om
zich te verplaatsen in een CP'erster, dan is zoiets als houvast uel handig. Deze tips zijn echter niet meer dan een
leidraad, omdat je nooit kunt uoten hoe de andere kant van
de lijn reageert. Het grootste deel blijft dus improvisatie
(één van ons had het zelfs over koffietafels!). De duur van
de aksie viel moeilijk in te schatten. Je moet er uel rekening mee houden dat je een dag kuijt bent met bellen. Langer kan echter niet, omdat men via de diverse circuits (bijvoorbeeld het buurthuizencircuit) kontakt met elkaar onderhoudt, waardoor het onmogelijk is om een dag later te bellen, omdat men dan al ueet dat men een telefoontje verwachten kan. Achteraf bleek dat het om een andere reden ook niet
mogelijk uas; uit een kranteartikel van de volgende dag
bleek dat een aantal mensen, nadat ze gebeld .waren, de pers
hadden ingelicht. Het bellen uas vooral in het begin best
spannend; het zueet brak ons (letterlijk) overal uit, vooral omdat je niet uist hoe ze aan de andere kant van de lijn
zouden reageren. Ue belden met z'n/d'r tweeën, dat uil zeggen de een belde en de andere noteerde direkt en naderhand
uat er gezegd uas. Ue hielden allen de naam Scholten/de Vries
aan om uat meer zekerheid te hebben. Na een aantal telefoontjes namen tuee anderen het over. Zo wisselden we elkaar af.
Ue hadden trouwens wel een plaats uitgezocht, waar we ongestoord en gratis konden bellen.
Nabespreking

Achteraf bleek, dat er toch uat kleine dingen misgegeaan waren. Alles uerd ten eerste op te kleine, losse blaadjes genoteerd, uaardoor het ietwat onoverzichtelijk werd. Achteraf gezien hadden we beter gebruik kunnen maken van een standaard-antwoordenlijst, waar de vragen die zo en zo gesteld
zouden moeten uorden op vermeld stonden, met ruimte voor de
specifieke opmerkingen. Ook de opmerkingen bleken later van
groter belang dan de meesten van ons eerder hadden gedacht;
omdat je hier uit kon bepalen wat de motivatie was om de CP
al dan niet binnen te laten. Omdat je daar later op terug
zou kunnen vallen als men het ontkende, bleek het belangrijk

om te ueten met UI E je gesproken had. Bij de inventarisatie
bleek dat het moeilijk uas om alle gesprekken in een klein
aantal groepen onder te verdelen. Eigenlijk hadden ue hier
al bij het gesprek naar toe moeten uerken. Een voorbeeld:
Als je de kolom "principieel uel bezwaar" hebt, dan kun je
gewoon vragen: "Dus u hebt geen principieel bezwaar tegen de
CP?11. Als men dit dan bevestigt, dan kun je hem in ieder geval niet onder die kolom kwijt, dus onder de kolom "principieel geen bezwaar" of "absoluut ja".
Resultaten
En dan nu de resultaten. In bijlage 2 is het grootste gedeelte van de uitkomsten op een rij gezet.-De gebruikte afkortingen zijn: abs.aabsoluut, princ.«principieel en bezw.=
bezuaren. Toch valt er veel meer over te zeggen. Oe kolom
"abs. ja" houdt in een onvooruaardelijk ja tegen de CP, danuel "Uerkgroep Leefbaar Nederland", wetende dat dit de CP
is."Principieel geen bezwaar" houdt in; dat men akkoord
gaat met het vergaderen van de CPt maar een ekskuus zoekt
(bijvoorbeeld "Boekel-effekt" of een politieke reden) om
niet zijn/haar ruimte beschikbaar te stellen. Bij degenen
die ue ingedeeld hebben onder de kop "princ. uel bezu."
kregen uij tijdens hst telefoongesprek het gevoel, dat ze
eigenlijk uel tegen waren; ze namen echter niet duidelijk
stelling tegen de CP. Degenen die ingedeeld zijn onder de
kop "abs. nee" lieten duidelijk merken tegen de CP te zijn
(bijvoorbeeld "de Bakkerij" in Castricum). Toch uas het
niet altijd even gemakkelijk om iedereen in een kolom onder te brengen. Of iemand werd ingedeeld bij "abs. nee" of
"princ. uel bezu." hing alleen af van de reaksie die gegeven
werd. Als er dus een ander aan de lijn geueest uas, had deze misschien veel feller gereageerd, danuel minder :fel. De
grenzen zijn dus minder strak dan misschien gesuggereerd
uordt. Aan de andere kant is het ook ueer zo, dat als iemand "ja" heeft gezegd, ue er van uit kunnen gaan dat deze
ook degene uas die er over beslissen kon, anders had men ons
uel doorveruezen naar de bedrijfsleiderster o.i.d.
Maar er valt nog meer overte zeggen. Allereerst staun er alleen die zaken op de lijst die vergaderruimte voor "ons"

hadden, of die het jammer vonden dat zr* het niet hadden:
De rest staat er niet op. Een belangrijke groep die er ook
niet op staat zijn de buurthuizen; daar stond de reaksie
namelijk al van vast; het is een regionaal besluit geueest
om de CP daar niet te laten vergaderen (uit een steekproef
bleek, dat men zich hier inderdaad ook aan hield).
Uitnodiging
Bij deze uillen we iedereen uitnodigen, zijn/haar uoede te
botvieren op de panden van de "abs. ja"-zeggersters.
*

Schokkend
Ue uaren er vooral kapot van, dat een (semi-?)overheidsinstelling als de Nieuue Slof (het cultureel centrum van Beverwijk) toestemde. Helemaal toen er nog tuee anderen (Dhr. de
Jong van Hoeve Adrichem, en dhr. Fransen) naar verwezen ook,
onder het mom van:"Daar lukt het zeker uell". Daarvoor stond
de Nieuue Slof niet eens op de adreslijst, omdat ue daar toch
niet verwachtten terecht te kunnen. Ook uas het schokkend dat
dat CP zonder problemen in het speeltuingebouutje (Ymuiden)
zou kunnen vergaderen.
Konklusies

••

Uit de resultaten bleek, dat er in de Ymond ueinig weerstand
bestaat bij zaaleigenar(ess)en tegen de CP; de CP wordt hier
als algemeen aanvaard beschouwd (+ 1/3 van de eigenar(ess)en
zei "ja** tegen de CP).
Uitschieter uas uel Castricum, waar B4U eerder subsidie geweigerd hadden aan het anti-fascisme komitee, omdat in Castricum "het helemaal niet zou leven". In Beverwijk bleek het
tegengestelde. B&U hadden (semi-)overheidsinstellingan (de
Nieuwe Slofl) een brief gestuurd, met het verzoek de CP daar
niet te laten vergaderen. Of dit sukses had, staat natuurlijk niet vast. Uel kunnen ue echter stellen dat er in 8everuijk een relatief kleine groep uas die "ja" zei tegen de
CP.'

Iets uat vaak naar voren kuam, uas het zgn, Boekel-efFekt..
Verschillende zaaleigenar(ess)en zeiden "nee", omdat ze bang
uaren, dat er in hun zaak dezelfde ravage zou ontstaan als
in Boekei, na een gevecht tussen CP'ersters en anti-fascisten/s. Deze uijze van niet-geueldloos verzet tegen de CP
had dus duidelijk uel effekt.
Teleurstellend is het feit, dat veel zaaleigenar(éas)en
eerst naar de inhoud van hun portemonnee kijken. De fascistiese ideeën van de CP spelen bij hen blijkbaar geen rol.
Evaluatie
Hoeuel .tegenwoordig i e d e r e e n de mond vol l i j k t te hebben over de b e s t r i j d i n g w a n de CP, b l i j k t toch dat de CP v r i j gem a k k e l i j k voet aan de grond kan k r i j g e n . Op zich een g e v a a r l i j k e o n t d e k k i n g , temeer omdat dit niet alleen voor de Ymond
zal gelden, maar ook uel voor andere gebieden op zal gaan
(het percentage voor de CP bij de l a a t s t e v e r k i e z i n g e n in de
Y m o n d lag lager dan het landelijk g e m i d d e l d e ) . Het viel z e l f s
niemand op, dat een o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g van de CP-regionaal o n m o g e l i j k uas; die is ( o f f i c i e u s ) al opgericht!
Hoe men op deze aksie zal reageren b l i j f t moeilijk te raden.
O n g e t w i j f e l d zullen er een aantal z a a l e i g e n a r ( e s s ) e n z i j n ,
die z u l l e n o n t k e n n e n dat men aan de CP zou v e r h u r e n . Ook is
er een groep die "nee" h e e f t g e z e g d , en .daar d u i d e l i j k voor
uit zal komen. N a a r onze mening is dat ook góéd en het is
ook zaak dat u i j hen daar in steunen. Zondebokken zoeken
hoort niet bij ons; dat doen anderen a l ï

A n t i - f a s c i s t e n / s Ymond.
Postbus 393
B e v e r w i j k (N-H)
*Achter deze postbus blijkt schuil te gaan:
WIJ VROUWEN EISEN
HET ADRES MOCHT MEN NIET BEKEND MAKEN, MAAR WEL WISTEN WE HET TELE
FOONNUMMER TE ACHTERHALEN, BEHORENDE BIJ DEZE POSTBUS DIT IS:
02510 - 35061,
HETGEEN BLIJKT TOE TE BEHOREN AAN:
G. BLOttJf
LUXEMBURGLAAN 204
1966.NE HEEMSKERK.
(commissie 'OPGEBOEKELD')

1771439
De heer Blom, waarvan sprake was, dat zijn telefoonnummer verbonden
is aan het postbusnummer 393 het anti-fascisten comité Ymond, deelde ons desgevraagd mede, dat dit nog dateert uit de tijd van zijn
huwelijk. Hij is gescheiden en zijn ex-echtgenote had bindingen met
feministische groeperingen zoals wij vrouwen eisen.
Zijn vrouw is verhuisd, haar adres luidt:
C, A. BOSMAN
Luxemburglaan 607
1966 ML HEEMSKERK.
tel.: 0.2510 - ^5

Via dit adres zal men gemakkelijk kunnen uitvinden wie de schrijvers
van het prachtig stukje terroristisch proza zijn.
Aangiften kunnen geschieden via de politie, u dient dan wel een af schrift of bewijs te vragen, dat u aangifte heeft gedaan, of recht streeks bij de Officier van Justitie in uw arrondissement.

'l^ï----i.->.-'trt-^*- :-

B e s t e mensen.

*

1771439*
Hier uat richtlijnen in verband met de telefonische enquête.
Je begint natuurlijk met een n a m m - t e noemen:
"Goede middag, U spreekt met de Zaaier, Hovinga, de Vries,
Muiluijk, Scholten".
Dan over naar het informatieve gedeelte:
"Ik uil graag uat informatie hebben. Beschikt u over vergaderruimte en hoeveel i& de huurprijs".
Afhankelijk van het antwoord kun je dan verder gaan:
"Ue hebben in de periode april/mei een ruimte nodig voor
tien a vijftien mensen, opjeen doordeweekse avond van acht
tot elf uur".
Ze^g er bij dat het een besloten vergadering is om te komen tot de oprichting van een plaatselijke afdaling van
een politieke partij en terloops de naam Centrumpartij
laten vallen. Als de eigenaar er niet mee akkoord gaat
onder' de naam Centrumpartij, dan een and-ere naam voorstellen, bijv. de Werkgroep leefbaar Nederland.
Uanneer de eigenaar toestemt, dan een afspraak maken binnen •. ;.rtien dagen om de zaak rond te maken (je kunt eventueel ook geld bieden tot F200,- ). 3e moet natuurlijk
uel een beetje belangrijk doen. Als de man/vrouu je terug
uil bellen, dan geef je het telefoonnummer van de CP in
Amsterdam 020-850584 en je zegt dat je op die en die tijd
daar te bereiken bent.
Als hij'een schriftelijke bevestiging uil sturen, dan naar
Centrumpartij Postbus 79 / 1000 AB Amsterdam.
Tenslotte nog even vragen met uie je gesproken hebt.
Uat algemene tips:
•N-riaak notities van uat er gezegd uordt, eventueel direkt
na het gesprek.
*Zorg dat je de naam die je gebruikt, het telefoonnemmer
en het adres van de CP bij de hand hebt.
*t_et erop dat er geen "ongepaste" achtergrond geluiden
zijn (reggae of punkmuziek).
*Leef je van tevoren een beetje in het gesprek in , je
ueet nooit hoe zoiets loopt;.desnoods "oefen je het een
keertje met 'n ander".
*0e CP is een club van o zo beleefde mensen, dus dat moet
je na doen. Het beste kun je opbeelen als je alléén bent

•
PLA»"TS: Beverwijk

JR

NAAM, ADRES

BIJLAGE 2, toelichting zie " ResultattM"' 1 * y«J
AÖS. OPntRKI NGEN:-ABS. PRINC. PRINC.
NEE
UEL
GEEN
OA
BEZU.
BEZU.

1

't Ankertje
Breestraat 164

X

Had geen vergaerruimte, maar bij het hort
van de naam CP speet
het hem dat hij geen
ruimte had.

2

Oe Nieuue Slof
Kerkstraat 146

X

Plu. Muijen (20-6-'B4
om 15. .15 uur) stemde
toe met de naam CP.
Voor vervolgafspraak
kontakt opnemen met
dhr. Buis(erd?).

3

F. J. Fransen
neerstraat 72

X

Tot grote spijt had
'ie geen vergaderrui
te. Verwees door naa
de Nieuue Slof.

4

Rest. Sport
Kerkstraat 12/k

X

Akkord onder de naam
CP.

5

X

't Gildenhuis
Baanstraat 32

6

Ui jkermolen
neerstraat S' 6

7

Hoeve Adrichem
Adrichemlaan 5

8

Labirinth
Raanveld 1

9

De Eindspurt
Alkmaarseueg 59

10

Speelt ui ncentrale
Gouuestraat 5

11

Scottish Piper
Baanstraat 53/c

•

Vindt dat iedereen
z'n mening mag zegge
maar durft het risik
niet te nemen, (Boeke
effekt).
Dhr. 3ongejans vond
het prima dat de CP
vergadert, maar uege
verbouwing geen plaa
Na juli terugbellen
voor vaste afspraak.

X

Bedrijfsleider Dies
de Jong (zelf prominent VVD'er) uas ban
voor Boekel-effekt e
veruees naar'de Nieu
ue Slof.

X

Rogier'a eerste reak
sie uas: "Bel de
buurthuizen maar op"
later bleek hij tegc

X

X

Hen uas tegen*
Bang voor Boekel-effekt.

X
X

"Ik uil iedere politieke partij toelate
behalve de CP.11
•

PLAATS: B e v e r w i j k

(vervolg)

1
.R N A A M , ADRES

ABS.
JA

PRINC.
GEEN
BEZU.

PRINC.
UEL
BEZU.

ABS.
NEE

OPnERKl NGEN:"

2 Verenigingsgebouw
"Ui jkerbaan"
Pres.Kennedyplein 3

X

Uas tegen, en vertel
de een brief van de
Gemeente gehad te
hebben, met daarin
het advies om de CP
niet toe te laten.

3 't Zuanennest
Dommel singel 4/a

X

Henny van de Putten
uas tegen.

.
-

•

PLAATS: Heemskerk

ÜJ DLAGl: 2, toe1 icht i n c, zio "R« Miltitten"

ABS.
3A

PRI NC.
GEEN
BEZU.

PR1NC.
UEL
BEZU.

ABS.
NEE

i

OPMERKINGEN:

l

NAAM, ADRES

1

Bouling Heemskerk
U ri jburglaan 1

X

Hij vond dat er uat
aan die buitenlanders
moest gebeuren (hij
stemde zélf CP), maar
uilde geen ruimte beschikbaar stellen,
ivm. moeilijkheden
met andere politieke
partijen.

2

Snackstal De Ezel
G v Assendelftstraat 5

X

Oe heer van San ging
er zonder meer mee
akkoord.

3

Kasteel Flarquette
F)arquettelaan34

X

Moest even na denken,
maar zei: "Ik zou
niet weten uaarom
niet i"

4

Ni jman
Kerkueg 43

Deed moeilijk, maar
hield de deur open.

X

A

X

Na het noemen van de
naam CP had men geen
vergaderruimte beschikbaar.

6 De Vrijburcht
V ri jburglaan 1

X

Dhr. de Vaart bleek
zelf uel bereid, maar
da kommissie (herv.
Gemeente) moest toestemming geven.

7

Progress
c Huygenstraat 97

X

Bedrijfsleider Peter
Bakker uas tegen, na
het noemen van de
naam ULN (Werkgroep
Leefbaar Nederland)
zei hij: "Uerken jullie daar naar toe?11.
Uiteindelijk schoof
hij de beslissing doo
naar het bestuur.

8

Donckey Shot
A Verheerenstraat 1

9

Slot Assemburg
Tolueg 9

5

De Vergulde Uagen
Ri jk sst raatueg 161

•

X

Yvonne gooide na een
felle diskussie de
hoorn op de haak.
Dm kommer si e*le redene
geen verhuur aan derden, maar géén stellingname tegen de CP.
(nu. Uiersma).

X

•

l.',
PLAAÏS: Ymuidon

BIZJLAGE 2, toelichting rie "Rpr.ultati.-n"

ABS.
JA

.R NAAM, ADRES

1 Ui Hem Barentsz
Kanaalstraat 40

X

2 Speeltuin
Heerendui nueg 6/a

X

3 Kennemerhof
Kennemerlaan 116

X

4 't Zuaantje (eks

PRINC.
GEEN
BEZU.

PRI NC.
UEL
BEZU.

ABS.
NEE

OPMERKINGEN: "

Thea zei dat ze geen
aparte ruimte had,
maar ging evengoed akkoord onder de naam CF
"Als ik maar geld zie.

t

Ro-

y

Beheerder ging akkoorc
onder de naam CP.
•

Mu. Prins ging akkoorc
onder de naam CP.

X

Men ging volledig akkoord onder de naam Cl

X

Dhr. Postma ging akkoord onder de naam
CP.

yal)
Kennemerlaan 93

-V Du Commerce
Marktplein 2

6 Centraal
Zeeueg 149

X

Men ui 1de niet met de
CP in zee, ook niet
onder een andere naam

7 Muziekcentrum "Soli"
Hagelingerueg

X

Voorzitter uas zelf
tegen, en zei dat 'ie
dat niet kon maken te
?enover de kerkleden
RK-zangvereniging).

B Rest. Aleksander
Kennemerlaan3B

X

De eigenaar uas 'tegen
(hij uas zelf buitenlander).

9 Kampeervereniging
"De Zeemeeuuen"
Heerendui nueg

X

Na het horen van de
naam CP, uas er volgens de beheerder wel
en volgens de voorzit
ter geen ruimte.

' •

PLAATS:

ABS.
OA

-R NAAK, ADRES

1 Café-bar The Seuen
Seas
Grote Hout- of Koningsueg 6

X

2 Café I Jmond

X

PR1NC. PHI NC.
GLEN
UEL
BEZU. BEZU.

ABS.
NEE

Men ging akkoord onder de naam CP

Plu. Kuis ging akkoorc
onder de naam CP.

•

Ui jkerst raatueg 216

3 Neptunus

Men was duidelijk tegen.

X

Grote hout- of Koningsueg 44

/•*•-

•

>

*

OPMERKINGEN: '

•L ;

• JPLAAïS: Lijk fean Zee B I J L A G E '2, toelichting zie "Resultaten"
KR NAAM, ADRES

ABS.
JA

PRI NC.
GEEN
BEZU.

ABS.
NEE

P R] NC.
UEL
BEZU.

DPI'ïERKl KG E NV

1 De Klughte
Uogtropueg 2

X

Theo Scho.os ging voo
/200,= (eksklusief
drankjes en hapjes)
akkoord onder de naa
CP op 26 juni. Geen
openbaarheid ivm. on
rust en z'n goede
naam.

2 Ui nkentouu
Julianaueg 26

X

Bedrijfsleiding ging
akkoord onder de naa
CP, geboekt voor 29
juni van 8-11 uur.

3 Hoge Duin
Raertszueg 50

Assi stentrmanager ha
geen bezuaar, maar n
overleg met de direk
sie toch 'maar geen
verhuur aan de CP.

X

4 Ft er e Sanst
Raertszueg B

X

Men uas tegen en uei
kuaad.

5 Posthoorn
Julianaueg 2

X

Ton Nuije uas absoluut tegen. Hij nam
zelfs na net-telefoongesprek kontakt
met Cees Berqhuis en
Connie Trautuein (CP
en PPR).

X

Hij uilde absoluut
niet aan CP verhuren
i

.
*

6 Hotel de Uijck
V/ogtropueg 12

•
•
t

'„•
PLAATS: Csstricura

foNAAM,
1

BIJLAGE 2, toelichting zie " Resultaten"

ABS'.
ADRES

3A

PRI NC.
GEEN
BEZU.

PUI NC.
UEL
BEZU.

ABS.
NEE

OPMERKINGEN:

X

Dhr. Dokter had gean
bezwaar tegen de naam
CP.

2 Pest. La Trattoria
v. Oldenbarneueldueg 12

X

Dhr. Romaniello zei
dat hij het nog nooit
eerder als vergaderruimte had laten gebruiken, maar ging akkoord onder de naam CP

3 Funadama
Dorpsstraat 2

X

Men ging volledig akkoord onder de naam
.naam CP.

4 Landbouu
Dorpsstraat 30

X

Dhr. Konijn zei: "Komt
u maar eens langs."

X

Ene Ton ging volledig
akkoord voor /25>=.

X

I*lu. Borst ging akkoorc
onder de naam CP.

Dohanna 's hof
3ohannes 3

K o rnman
Mient 1

6 Hotel Borst
v Oldenbarneveldueg 25
7 De "Bakkerij"
Bakkersplein 1

X

Monique: "Stelletje!
rascisten, ik hoop dat
jullie nergens terecM

B Deugdherberg Koningsbos
Heerenueg 84

X

Duidelijk tegen.

9 De Speckkoper (nu:
De Blauue Stoep)
Dorpsstraat 75

X

•

Man achter de bar zei
geen "nee" tegen de Cl
maar ueruees door naa
de bedrijfsleider, bi
vervolgens zei "niet
over een ruimte te bc
schikken."

•

•

PLAATS:

Uitgeest

.'•J ft NAAN, A D R E S
1 Oe Driesprong
Limmerueg 5

AUL
3A

PUI WL.
GEEN
REZU.

cm NL,
UEL
BEZU.

«Il tl.
NEE

UI'l'ILNKl MUL N:

Ton de V r i e s uilde
voor eigen veilighei
onder de naam Uerkgroep Leefbaar Neder
land vergaderen laten. Ton is niet de
baas.

Piet Tuin
v. Roosmalenstraat 1

Plu. Tuin uilde voor
eigen veiligheid laten vergaderen onder
de naam Werkgroep
Leefbaar Nederland.

De Ooievaar
Pleldijk 2

Dhr. van Zaal en de
verantwoordelijke
heer Gas gingen akkoord onder de naam
CP.

Opinie
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Volgend jaar mei is het toch weer anders

Opiniepeilingen bieden nog geen garantie
Verscheidene onderzoekinsteU
Ungcn stellen wekelijks vast hoe.
ten naaste bij, de zetelverdeling
m ons parlement zou worden ais
:r "vandaag verkiezingen zouden
rijn".
De Nipo-jaargrafiek van 1984
/•iet er voor de PvdA veel aantrekkelijker uil dan voor de twee

meer zijn. wijst er ook op. Terwijl elke week verse steekproeven van circa duizend personen
ons vertellen hoe zij voorheen '
gestemd hebben, hoe zij "van-,
daag" zouden stemmen en ook
hoe zij zichzelf lussen politiek
links en rechts indelen, wordt nu
van tijd tot lijd ook nog gevraagd: „De volgende verkiezingen zijn pas in mei 1986. Weet u
3oor J. Stapel
nu al op welke partij u dan zult
kfede-oprichter en mede-bestuur- stemmen? (Indien wel:) Heel zeker of nog niet zo zeker?"
!cr van het Nipo
De laatste keer (november
'8-1} bleek slechts 47 procent van
•jgeringipartijcB. Bij vcrkieztn- alle 1.106 ondervraagden zeker
;cn medio december zou de te weten wat /ij volgend jaar in
PvdA alleen, niet zoveel minder het stcmhokjc zullen doen. Een
.temmen hebben gekregen dan kleiner aantal bekent het niet zo
zeker ie weten en ruim een derL'I>.-\n VVD samen.
de meldt het eigenlijk nog heleTenminste als de burgen zich
maal niet te weten. Dat aantal
n het «emhofcje net zo zouden onzekeren is onder vrouwen gro:cdMgcn ah tijden* de intcr- ter dan bij de mannen. Van de
le**. De geschiedenis van cn- nieuwe kiezcrilichiingcn (tol 25
|uctci en verkiezingen heeft ge- jaar) menen slechts drie op elke
eerii dit zij dat binnen beschei- tien zeker te zijn van hun toe!en afwijkingen plegen te doen; komstige part ij keus,
t)i er m^ir weinig tijdverschil
u-isen de interviews en de gang
i.ur het ucmbkiil U Voor mei
9f6 bieden de cijfers van na
De male van zekerheid stijgt
y-jf geen enkele garantie.
met de leeftijd en is het grootst
bil i» tuisen vorige verkiezin- onder de trouwe kiezers. Dat ge•en m>k al gebleken. Onderzoek geven komt ook uil een wekelijkkjarmee het Nipo eind vorig se standaardvraag. Die gaat over
aar begonnen is omdat de vol- hel gedrag bij voorgaande verlende verkiezingen niet zo veraf kiezingen en de ondervraagden

Leeftijd

delen zichzelf in bij een van de
volgende groepen: Heb altijd op
dezelfde partij gestemd; meestal
hetzelfde, of bij de wispelturige
groep; dan weer eens op de ene.
dan weer op een andere partij.
De laatste groep, de ' self confesscd" zwevende kiezen maken
circa vijftien procent van het
.electoraat uit en van hen is nog
.geen één op de vijf zeker van
hun keuze in 1936.
Onder de veel grotere groep
van de minder trouwen bedraagt
dat zckcrhcidücijfer ca. veertig
procent en alleen van de tot nu
loe trouwen meent tweederde al
te weten welk hokje zij in mei
volgend jaar gaan rood maken.
Die trouwe helft van het electoraal levert relatief veel "/ckerc~ stemmen voor SGP. GPV en
ook het CDA en gezamenlijk
een rechtse meerderheid.
De "floating votcrs" daarentegen kic/en ver boven gemiddeld
voor PSP en D'66. Een on/ekere
basis, vooral voor het toch ui zo
wankele D'66-bcitand, dat het
voorgaande
kalenderkwartaal
meestal onder de twee procent
"vandaag"-stemmers is gebleven.
Veel vroegere D'66-kic/crs
zijn de afgelopen jaren al naar
de PvdA overgelopen. Ander Nipo-onder/ock leert dat /owcl
vroegere D'66-stemmcrs en het
restant van hun "vandaag"-kiczcrs in meerderheid de huidige

fractieleider niet zo zeer als lijsttrekker zien. Zij vormen straks
uitgesproken "doelgroepen" voor
de propaganda van de andere
partijen.
Wie behoren daar nog meer
toe? De zwevende kiezen uiteraard en de mensen die zichzelf
desgevraagd bij het politieke
midden indelen. Dat zijn er zo'n
drie miljoen en hun stemgedrag
en keuze-voornemens zijn doorgaans wat rechtser dan die van
het hele electoraat.
Van hun weet overigens ruim
veertig procent nog helemaal
niet hoe zij in 1986 zullen stemmen en met een keuze geconfronteerd ("Bij welke partij in)
mei 1986 hokje rood maken")
blijft dan ook de helft het antwoord schuldig. T-xh zijn zij
het, relatief weinig in politiek)
geïnteresseerd als zij zijn, die in'
wezen elke verkiezingsuitslag bepalen.

Protestkiczers
Onder hen bevindt zich een
normaal percentage prolestkiezers. Onder de zwevende kiezers
is dat cijfer opvallend hoog. Dat
stelt hel Nipo vast door te vragen of men echt vóór de partij
van zijn /haar keu/e stemt of
meer tegen de politiek van anderen.
Die "protest vote" is ook rela-

tief hoog onder de mensen die
Interessant genoeg zijn deze
vandaag voor Den Uyl zouden potentiële Janmaat-slemmers in
kiezen. Kennelijk protest tegen grote meerderheid wel degelijk
Lubbcrs en de zijnen. Onder de op de hoogte van de ruzies binhuidige CDA-kiezers ligt dat nen de partij van hun mogelijke
protest-percentage ver onder het keuze, zoals bij weer een andere
gemiddelde.
vraag is gebleken. Dat vinden zij
Dal duidt op een soort con- < kennelijk geen bezwaar.
junctuurgevocligheid onder de
PvdA-achlerban van dit ogen- Optimisme
blik. Men rckene zich daar dus
nog niet al te rijk. Voor overOok dat kan in volgend jaar
groot pessimisme elders is ook mei weer anders zijn. De moraal
nog geen reden. Behalve voor van het verhaal is dan ook dat de
D'66. Van hun minimale achter- wekelijkse enquétecijfers de
ban van vandaag is slechts een- •trends van de dag aangeven maar
derde zeker van haar of zijn keu- dat er voor de volgende verkieze in 1986.
zingen nog het nodige zal verschuiven.
Als er geen wonderen gebeuren of als daar niet opnieuw een
De partijprogramma's moeten
wonderdoener opstaat zou de nog komen, sommige lijsttrekCentrumpartij (of hoe die in kers staan nog niet vast en de
1986 moge heten) wel eens gro- uitvoering van enkele omstreden
ter dan D'66 kunnen worden.
besluiten, bijvoorbeeld over
jVecl CP-stemmers verzwijgen kernwapens en kerncentrales.
hun politieke keuze. Dat is ook hebben hun beslag nog niet gevlak voor meerdere Gcmcentc- kregen. Verder begint het puraadvcrkiczingcn gebleken. Van bliek duidelijk optimistischer te
lijd lot tijd worden Nipo-vragen. worden over de verdere ontwikvan toen herhaald, o.m. "Denkt keling van de economie en het
u zelf misschien welecns een werkloosheidscijfer.
keer op de Centrum Partij te
Over de effecten daarvan zou
zullen stemmen?" Ongeveer een men wel enkele verwachtingen
maand geleden (dec. '8-4) vonden kunnen formuleren maar pas de
wij bij zulk doorvragen vier pro- enquêtes van medio mei 1986
cent zekere en nog eens vierjpro- zullen zoals gebruikelijk de sfat
ccnt "misschien weieens" Cen- delijkste prognose voor de 26steZ
.trumpartijkiezers.
van die maand vormen. _
^*
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1771439
Aan de leden van het Hoofdbestuur
Tam de CENTRUMPARTIJ,

in vergadering bijeen op 25 Januari 1985»
PUNT VAN ORDE.
Betreft: Het functioneren Tan het Partijbureau in Den Haag»
Geachte leden Tan het Hoofdbestuur,.
Uit de Tier kringen Tan Zuid Holland is de behoefte naar Toren gekomen,
om nauwer samen te werken ter beTordering Tan krachtenbundeling bij
folderacties e. d, en verder alle zaken , de provincie betreffende.
Als één van deze zaken wil ik ïï noemen het functioneren Tan het Partijbureau in Den Haag en de informele kontaktaTonden welke aldaar gehouden
worden..
Gedacht wordt aan het vormen Tan een coördinatiecommissie, waarvoor de
Kringen Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dordrecht elk ten lid zullen
afraardigen teneinde de informele kontaktaTonden te organiseren.
Wat betreft het moeilijk functioneren Tan het Partijbureau in Den Haag,
verzoek ik ü het D. B. opdracht te geTen met de Toorsitters en secretarissen van voornoemde Tier kringen op ultrakorte termijn besprekingen
te voeren om een solide werkplan hierroor op tafel te krijgen*
De moeilijkheden die we tot nu toe signaleerden zijni
De soms urenlange onbereikbaarheid,
De vermenging Tan kantoor- en caffruimte,
De zware wissel die er op de heer Konst wordt getrokken,
De naar onze mening onTeilige situering,
De afwezigheid Tan info* en propagandamateriaal,
Hoewel de heer Sparreboom een groot deel Tan z»n Tri je tijd aanwezig
is, bleek in de praktijk dat dit niet voldoende ia om een partijcentrum
in de regeringsstad optimaal te doen functioneren,
ik dank ff .

^^

M. A, Tan Klaveren, _
KringToorzitter-a,i.
Kring Dordrecht.

'
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Betreft: Vergadering hoofdbestuur Centrumpartij
Op vrijdag 25-1-1985, te 20.00 uur, is in één van de zalen
van hotel de Haagse Schouw te 's-Gravenhage een vergadering gehouden van het hoofdbestuur van de CP.
Aanwezig zijn ongeveer 60 personen, van wie herkend worden:
SEGERS„D.C.M.
DE WIJER, H.W.

.VREESWIJK, W.T.E.

Op^de agenda staat o.a. de instelling van een vijftal commis
sies te weten:
1. Algemene Zaken en financiën.
2. Buitenlandse zaken en welvaart.
3. Justitie en defensie.
a» A ca

I)

VERVOLGBLAD Nr.

Zo nodig «ndcra rubricering aui0*v«n.

1

4. Binnenlandse zaken en milieu.
5. Onderwijs, kunst, wetenschap en welzijn.
Onderling wordt hierover van gedachten gewisseld en na ampele discussie wordt besloten de diverse combinaties te wijzigen in
een wat praktischer samenstelling.
Door het dagelijks bestuur wordt medegedeeld dat met ingang'
van heden de zogenaamde 2% regeling (afvaardiging kringhoofdbestuur) van kracht is.
Tevens volgt de mededeling dat de eerste lustrumviering van
de CP op 15-3-1985 gevierd zal worden in hotel Astor te 's-Gravenhage .
/
Voor het landelijk folderwerk wordt een coördinator gevraagd. Met algemene stemmen wordt VREESWIJK gekozen.V
Naar aanleiding van de advertentiecampagne in het Algemeen
Dagblad met daarin de vermelding van het onderwerp voor de QP-radiouitzending zijn circa 200 infopakketten aangevraagd, terwijl
16 personen zich onmiddellijk hebben opgegeven als lid van de partij.
Overigens wordt opgemerkt dat deze advertenties vrij kostbaar zijn en ze kunnen thans niet uit de partijpot betaald worden.
Teneinde de kosten toch te kunnen dekken wordt besloten in de pauze van de vergadering hiervoor te collecteren. Resultaat is een
opbrengst van ƒ 790,-, hetgeen elke hoofdbestuursvergadering herhaald zal worden.
SEGERS deelt mede dat hij drie offset drukpersen heeft gekocht, die hij ter beschikking van de partij stelt.
De cursus gemeenteraadspolitiek en kaderscholing zal opnieuw
van start gaan.
Eén cursus start op woensdag 30-1-1985 in restaurant De
Beurs te Boekei.
Docenten zijn
(gemeenteraadspolitiek) en SEGERS
Ckaderscholing).
-—j
Een maand later zal de cursus in 's-Gravenhage starten met
als docenten
en
.
Cursusduur totaal 26 weken.
_.. d
Door
I wordt een ordevoorstel ingediend aangaan-v
de het functioneren van het partijbureau te *s-Gravenhage.
Met name Mevr±
»,
., '
,
en
: verwijten ~
een egoïstisch optreden, waardoor diverse noodzakelijke werkzaamheden langdurig zijn blijven liggen,
.^ordevoorstel in fotocopie bijgevoegd, gemerkt 2).
)
Besloten wordt dat de voorzitters en secretarissen van de
diverse kringen hier op 2-2-1985 tijdens een aparte vergadering
nader op terug zullen komen.
Tenslotte wordt nog medegedeeld dat het dagelijks bestuur
op de hoogte is gesteld van de activiteiten van een feministiese
beweging uit IJmond. Een aantal van hen heeft zogenaamd t.b.v. de
CP zalen trachten te huren, waarna vervolgens de namen van de
zaalhouders zijn gepubliceerd met daarbij de oproep om met geweld
deze zaalhouders te bestoken. Deze feministiese vrouwenbeweging
zou te bereiken zijn via, postbus 393 te Beverwijk.
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1771490
Aan de leden van het Hoofdbestuur
vam de CENTRUMPARTIJ,

jCfTlll

in vergadering bijeen op 25 3-&ijl§?i 1985.
P U N T

V A N

O R D E

Betreft? Het functioneren van het Partijbureau in Den Haag.
Geachte leden van het Hoofdbestuur,
uit de vier kringen van Zuid Holland ie de behoefte naar voren gekomen,
om nauwer samen te werken ter bevordering van krachtenbundeling bij
folderacties e. d. en verder alle zaken , de provincie betreffende*
Als één van deze zaken wil ik U noemen het functioneren van het Partijbureau in Den Haag en de informele kontaktavonden welke aldaar gehouden
worden..
Gedacht wordt aan het vormen van een coördinatiecommissie, waarvoor de
Kringen Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dordrecht elk ién lid zullen
afvaardigen teneinde de informele kontaktavonden te organiseren.
Wat betreft het moeilijk functioneren van het Partijbureau in Den Haag,
verzoek ik U het D. B. opdracht te geren met de voorzitters en secretarissen van voornoemde vier kringen op ultrakorte termijn besprekingen
te voeren om een solide werkplan hiervoor op tafel te krijgen*
De moeilijkheden die we tot nu toe signaleerden zijn:
De soms urenlang* onbereikbaarheid,
•*'
De vermenging van kantoor- en caféruimte,
D* zware wissel die er op de heer Konst wordt getrokken,
De naar onze mening onveilige situering,
D* afwezigheid van info- en propagandamateriaal,
Hoewel de heer Sparreboom een groot deel van z»n vrije tijd aanwezig
is, bleek in de praktijk dat dit niet voldoende is om een partijcentrum
in de regeringsstad optimaal te doen functioneren.
ik dank U
M. A. van Klaveren,
Kringvoorzitter' a. i.
Kring Dordrecht.
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Hoofdbestuursvergadering Centrumpartij.

In restaurant 'De Hollandse Schouw1 te Leiden werd op 25 januari
jongstleden een Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij gehouden .
De vergadering die rond 20.00 uur geopend werd door de als voorzitter optredende mr.
duurde tot circa 00.30 uur.
Op de vergadering waren circa 50 personen aanwezig{opmerkelijke
afwezige was Nico gONST,opmerkelijke aanwezige was 'VVD-er'

•

Agenda»

1.
2.

6.
7.
8.
9.
1011.
12.

Opening door de voorzitter
Vaststelling verslag vergadering d.d. 26 oktober 1984
a.
Mededelingen
b.
Ingekomen stukken
c.
uitgaande stukken
Instellen van een Media-commissie
Instellen van een Beroeps-eommiasie
Instellen van
commissies inzake de landspolitiek
Inventarisatie van de Kieskringen
Invulling samenstelling Hoofdbestuur
Instellen van een landelijke coördinator voor folderacties
Politieke vorming en gemeenteraadscnrsus
Rondvraag etc.
Sluiten door de voorzitter.
In het algemeen kan gesproken worden van een geanimeerde vergadering,
duidelijk een verademing na een aantal 'minder frisse' HB-vergaderingen
in 1984.
De partij is qua activiteit en organisatie ver teruggevallen,waardoor
een negatief effect op bijvoorbeeld verkiezingen waarschijnlijk lijkt.
Toch heerst er in de Centrumpartij geen negatieve sfeer.
Het merendeel der aanwezigen voorziet nog steeds een florissante toekomst voor de partij.Tenslotte zouV^ANMAAT slechts een zeventigtal
CP-ers hebben meegenomen naar de zogenaamdè\CentrumdemocratischeFractie.
Bijzonderheden terzake diverse agendapunten.

ad.1

ad.

Mr..
fungeert als voorzitter.De problemen met zijn gezondheid
lijken achter de rug.Zonder dat hier iemand een probleem van maakt
fungeert hij als voorzitter zonder daartoe feitelijk gekozen te zijn.
'Voorzitter
van kring Dordrecht heeft een stuk ingediend dat
handelt over het functioneren van het partijbureau en het instellen van
een coördinatie-commissie.
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Ondanks de capaciteiten en de inzet van
functioneert het
partijbureau,dat gevestigd ia in hotel ASTOR te 's-Gravenhage,niet naar
behoren.De klachten zijn:
e
Het partijbureau ia soms urenlang onbereikbaar.
s
Gesproken moet worden Tan een ongewenste vermenging van kantoor- en
cafe-ruimte.
«=
Er wordt een te zware wissel getrokken op pa
e
De beveiliging van het partijbunau ia onvoldoende.
=
Lang niet altijd ia voldoende informatie- en propagandamateriaal
aanwezig.
•
is te zwaar belast.
Het partijbureau wordt nu zogezegd gesplitst.
Een gedeelte van de administratie blijft in hotel ASTOR,maar onder
andere de ledenadministratie -binnenkort per home-computer- gaat
naar Rotterdam.
Voorzitter
stelt verder voor een coördinatie-commissie in
te stellen.De kringen Kotterda»,Den Haag,Leiden en Dordrecht zouden
hiertoe elk één lid moeten afvaardigen naar informele bijeenkomsten.
Doel van dit alles ia een krachtenbundeling in de provincie Zuid-Holland
onder andere op het gebied van folderacties.
ad.4,5,6

De vergadering ia accoord gegaan met het instellen van genoemde commieaiea
De Commissies zullen uit circa 3 partijleden bestaan.
Men is nog niet zover dat reeds bekend ia wie in de diverse cornmisaiea
zitting zullen nemen.

ad.7

Voor een betere coördinatie van activiteiten in de diverse kringen ie
een zogenaamd secretarissen-overleg in het leven geroepen.
Op k februari aanstaande zal het eerste overleg plaatavinden.
Hiertoe zijn niet alleen de kringsecretarissen,maar ook de kringvoorzitters uitgenodigd.

ad. 8

Terzake de samenstelling van het Hoofdbe*unr ia de zogenaamde 2 %
regeling aangenomen.
Deze regeling houdt in dat een kring een aantal afgevaardigden naar het
HB mag sturen dat overeenkomt met 2 % van het ledental van die kring.

ad.9

Als landelijk coördinator voor folderacties ia Willem VREESWIJK aangewezen.
Hij kan zonder kosten voor de betrokken kring een folderactie verzorgen.

ad.10 Teneinde bij gemeenteraada-verkiezingen met enigszins acceptabele
kandidaten op de proppen te kunnen komen moet er meer aandacht besteed
worden aan onder andere de politieke vorming u eventuele kandidaten.
Vroeger was met deze vpvming onder andere1'Alfred VIERLING belast.
Via de Stichting burgerschapskunde kunnen in aanmerking komende
kandidaten nu een cursus -bestaande uit 26 bijeenkomsten- gaan volgen.
ad.11

In Beverwijk heeft de actiegroep "Wij Vrouwen Eisen" een aantal zaaleigenaren benaderd -als zijnde van de Centrumpartij- met het verzoek
een zaal te mogen huren voor een vergadering van de Centrumpartij.
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De actiegroep heeft haar leden opgeroepen tot acties tegen de zaaleigenaren die positief op dit verzoek gereageerd hebben.
De Centrumpartij heeft reeds een klacht ingediend bij de justitie
tegen deze gang van Kaken.
Terzake de klachten contra'JANMAAT en VIEBLINQ wordt wel succes verwacht
van de klacht tegen
,omdat deze de verduistering zelf zou
hebben toegegeven*
De zaak tegen JANMAAT is minder sterk.
Het ligt in de lijn der verwachting dat hè* hoogstens het voeren van
slechte boekhouding verweten kan worden.Uitgaim*punt in beide zaken
blijft evenwel het terugvorderen van bepaalde bedragen*
Op 15 ««art aanstaande hoopt de Centrumpartij haar eerste lustrum te
vieren.Het ligt in de bedoeling dat deze gebeurtenis wordt opgeluisterd
met een groot feest waarvoor alle partijleden uitgenodigd zullen worden.
Bij de voorbereidingen speelt mevrouw
een belangrijke
rol.
Als dit gebeuren inderdaad doorgang zal vinden moet rekening gehouden
worden met activiteiten van de zogenaamde anti's.
De laatste tijd is de hinder die men uit deze hoek ondervindt nogal
meegevallen.
In de regio Zeeland kon men zelfs ongestoord vergaderen,zondar dat er
speciale beveiligingsmaatregelen zijn genomen.
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Centrumdemocraten
Tijdens een vogadering van voornoemde groepering op 8-2-1985 in
perceel Hoofdenburg 18 te Duiveadrwcht, is er een nieuw Kringbestuur voor de provincie Noord-Holland gekozen»
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Janmaaf
schorst twee
medewerkers
DEN HAAG — Bet Tweede-Kamerlid Janmaat (voorbem Cevtnmputlj} heeft
van
Aken, geschorst.
door Janmaat
.van
de activiteiten".
Janmaat ontkent dit. Er U volgen» hem
slechte sprake van een situatie*
waarin Iedereen in de partij d^
afgelopen weken onder te hoge
druk heeft moeten wet'ksh»
waardoor er enkele fouten dln
gemaakt Hij wil de saaVdefê
week bespreken. VierUng-heeft
tot de scheuring In de Cen^
trurapartlj, enkele maanden
geleden, steeds een prominente
rol in die partij gespeeld. Jaw
maat is door het bestümrvah
de CP geroyeerd en
sindsdien onder eigen naam
In de Tweede Kamer: HIJ hë
inmiddels een nieuwe partij
opgericht, de Centrumdemocraten.
Vierling trad op als adviseur
van ' deze partij. Tussen hem
en Janmaat zijn de afgelo
tijd conflicten ontstaan.
gens het Amsterdamse pactür
lid Krol sijn die moeilijkheden
terug te voeren tot de dönfl*
. nante rol die de vriendin .van
Janmaat uitoefent in de partij.
De Amsterdamse afdeling' raU
de nieuwe partij van Janmaat .
heeft grote moeite' met diens
beleid en overweegt de, partij
te verlaten.
• :' :--i
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Janmaat schorst twee
fractiemedewerkers
Van on
DEN HAAG — Het Tweede-Kamer.
Üd Jiiinual. voormalig Bd van de Cenkm voor art rpailiU tijd o» oemrctief
ken Viermw «• VM Ak«i

Dat l
Vierttng. Hij beeft altijd «en vooraanstaande plaats ingenomen in de Centrumpartij. Hij ww vorig jaar hjsttnkker voor deze partij voor de Europaw
verkiezingen. Nadat Janmaat enkele
maanden geleden door het bettuur van
de Couiriuuparlij werd •croyeerd (tuj
zit nu op panooniyke titel in de Tweede
Kamer), ctapte ook Viermtg uit de pmrtfl.
Janmaat heeft inmiddd» een nieuwe
partij opgericht: de Centrumdemocraten. Hoewel Vierttng met eens lid is van
die partij, il bÜ volgens Janmaat te veel
béng met lijn poUtieke loopbaan bq de
Centrumdemocraten, in plaats van het
Kamerlid b* ojn werkzaamheden op
bat BinF*""**"^ te steunen.

tt
•

ACD

1774453

1 5 (W 1985
CO
I) Zo nodig «mtore rubrloarlng aangeven.

Dlstr.:

b.

_

<L _

Bijlagen):

Afschr.:

Betreft: Centrumpartij kring Rotterdam.
Ondanks eerdere berichten blijft het kringbestuur yan de CP-Rotter«
dam verwoede pogingen ondernemen om toch nog deel ^e nemen aan de
deelgemeenteraadsverkiezingen in de wi^jk Ho°gyligt te_Rotterdam.

" Op zaterdag 23-2-1985 zijn de volgende personen in Hoogvliet aanwezig om handtekeningen te verzamelen voor de kandidatenlijst voor
de deelgemeenteraadsverkiezingen:

Tevens is op die da^g een "serieuze" kandidaat gevonden voor het
"lijsttrekkersschap",
Hoe serieus zal echter de toekomst moeten leren.
200 A 03
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1) Zo nodig «ndere rubrlcarlng sengavwi.

VERVOLGBLAO Nr. 1

BIJ c|0GMK/lnf. rapport nr.

Betrokkene is namelijk nog geen lid van de CP en ziet, gezien zijn
financiële omstandigheden, het contributiegeld van de CP als een
bezwaar. Een bezwaar, dat door
echter wordt weggewimpeld
met de mededeling dat betrokkene het eerste jaar gratis lid mag
zijn.

200 A M
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Steun aan CP-raotie
wekf woede van ARBIJ

Periodiek:

- D* AntirlJaeelmande (

Datum:

/_
CIRCULATIE

Niet langer houden dan
AAN

GEZIEN

Aantekeningen:

100 B 06

dagen

Volgena geedressearde
nog t.k. aan

van een motie van d6
trurapartty door een nd v*n de
huurdenverenlgiflg
IJsjelmonde en een Ud Van wijkbelangen Uuetmondft. Heiden
deel uitmakend van de deal*
raad.
:
„Wij verwaehtan «n U «
met name van de mime* van
de huurdtraverenlgtof
wljkbelangen dat u sieh m bet
vervolg «Ut onthouden van de
•leun aan een Centrumpartij
motie. Wat die dan ook non
jn de
behelzen. Of net
enige in aanmerMnf
motie tot opheffing van _
radime bevotdentad* fraotte
van de Centrum Party." aldus
In tem verklaring

ging neeft M«vtr
fraetie M****""

-De
ietete

Van der Mate

verklaarde de. weordvan de
enlgtaav J«oUe> van de
enkel* voorwaarde dèe«
Date van WUkbelangen wil alodatdomoUetote" waarom•'"' "
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Betreft: Centrumpartij, kring Rotterdam
Het is nagenoeg zeker dat de CP, kring Rotterdam, niet zal
deelnemen aan de verkiezing voor de leden van de deelgemeenteraad
Hoogvliet.
De aanvankelijke kandidaten hebben om verschillende redenen
één voor één. afgehaakt. O c
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Samenstelling:
K*M Jonker «n Ad van don Dool
Talofoon 1441.44, loaatal 167

'GEREFORMEERDE
CENTRUMPARTIJ
IN HOOGVLIET
Hoogvliet — Een Inwoner van Hoogvliet heeft slch er bij de
deelgemeente over beklaagd dat hij door leden van de Centrumpartij onder valse voorwendsels l» gevraagd een handtekening te zetten voor de kandidaatsstelling van de verkiezingen voor de deelgemeenteraad op 24 april.
De man zei dat de CP-ers zich zeer duidelijk voorzien van
voordeden als lid van een 'ge- . ons partijembleem en de naam
reformeerde' politieke partij. van de partij. We zeggen ook
duidelijk wie we zijn en wat
Volgens een woordvoerder is we komen doen". Sparreboom
dit de enige klacht over mis* is deze week zelf in Hoogvliet
leiding die bij de deelgemeente de deuren langs gegaan om
is binnengekomen'. „Iemand handtekeningen voor zijn paranders wilde zijn handteke- tij te verzamelen.
ning «veer intrekken. Deze
man wist dat hij voor de Cen- De verkiezingen voor de deeltrumpartij had getekend, maar gemeenteraad van Hoogvliet
wilde dat later weer ongedaan zijn de uitgestelde verkiezingen'van vorig jaar. De gemaken"..
meenteraad besloot eerst de
De beschuldiging wordt door gemeentelijke herindeling in
Willem Sparreboom, CP-deel- West-IJsselmonde af te wachraadslid in IJsselmonde, in ten. Die is inmiddels een feit.
alle toonaarden ontkend. Spar- Bij Hoogvliet is nu een gedeelreboom, hoofdagent bij de Rot- te van de voormalige gemeentcrdamse politie: „De anti-fas- te Poortugaal gevoegd. Politiecismecomités zullen wel weer ke partijen die deel willen neiets tegen ons op touw zetten. men aan de verkiezingen moeErg zielig. Het is absoluut niet ten een kandidatenlijst met
waar. Het formulier dat wij de daaronder 25 handtekeningen
mensen vragen te tekenen is van inwoners inleveren.

262.211
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CENTRUMPARTIJ
LIJST 25

De partij waar iedereen over spreekt, maar niemand mee in discussie
durft te gaan, omdat wij zeggen wat u denkt I J
AMSTERDAMMERS,
.

De CENTRUMPARTIJ groeit tegen de verdrukking in, terwijl t.v., radio
en dagbladen ons wijs willen maken, dat de CENTRUMPARTIJ in mei a.s.
niet in de Tweede Kamer komt. ONZIN
ondanks het feit, dat door ons
gegeven interviews nooit in de kranten verschijnen, komen er iedere
dag nieuwe leden bij.
MENSEN LAAT U NIET MISLEIDEN II
ET is maar één CENTRUMPARTIJ en dat zijn wij LIJST 25
met als lijsttrekker mevrouw E.H.A. BOUMAN.
WAT WIL DE CENTRUMPARTIJ VOOR AMSTERDAM EN HAAR INWONERS ?
1. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID In de vorm van:
- bestrijding van de steeds toenemende MISDAAD, o.m. door hardere
aanpak van de kleine.CRIMINALITEIT;
- een gecoördineerd DRUGSBELEID, zodat verplaatsing van het ene naar
het andere stadsdeel onmogelijk wordt;
- het verplicht AFKICKEN van drugsverslaafden;
- bestrijding van iedere vorm van TERREUR (zowel van linkse als van
rechtse extremisten);
- uitbreiding van het aantal WIJKAGENTEN aan wie dan meer
bevoegdheden gegeven zullen worden;
- het uitvoeren van meer SURVEILLANCES m.n. in de probleemwijken;
- meer en betere STRAATVERLICHTING;
- het KAPPEN van bossages langs voet- en fietspaden;
- TOEZICHT op de metro stations.
2. GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN:

;

\ dus geen POSITIEVE en/of NEGATIEVE disc

betreft het BANEN BELEID: gelijke kansen voor werkzoekenden.
Het BEVOORRECHTEN van etnische groepen en/of vrouwen louter en
alleen op grond van bun huidskleur of vanwege het vrouw zijn is
ontoelaatbaar. Er behoort uitsluitend gekeken te worden naar
KWALITEIT (geschiktheid);
- GELIJKE RECHTEN wil ook zeggen: VRIJHEID VAN MENINGSUITING
in woord en geschrift: zoveel hoofden, zoveel zinnen.
3. ONDERWIJS:
- objectief onderwijs d.w.z. NEUTRAAL zonder politieke KLEUR;
- geen EIGEN TAAL EN CULTUUR onderwijs aan etnische minderheden
TIJDENS de lesuren;

\
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- het wegwerken van ACHTERSTANDEN van etnische groeien, voordat zij
toegelaten worde*! tot bet onderwijs;
- een FLEXIBELE opstelling van het onderwijs, zodat soepel ingespeeld
kan worden op de snel veranderende ARBEIDSMARKT eventueel in
samenwerking met het ARBEIDSBUREAU.
4. WONINGBELEID:
- gespreide woningtoewijzing d.w.z. een andere VERDEELSLEUTEL m.b.t.
etnische minderheden. Sommige WIJKEN bestaan voor meer dan 701
uit etnische GROEPERINGEN;
- betaalbare BEJAARDENWONINGEN en neer aangepaste woningen voor
GEHANDICAPTEN;
- meer SPEELTUINEN, KINDERBOERDERIJEN, GROENVOORZIENINGEN en geld
voor het ONDERHOUD daarvan;
- het opnieuw BEWOONBAAR maken van PROBLEEMWIJKEN door:
- het tegengaan van GETTO vorming;
- het BESTRIJDEN van VANDALISME;
- het VERLAGEN van hoogbouwproJecten;
- het aanpassen van de HUREN en een doelmatige BEVEILIGING van de
woningen tegen de KLEINE CRIMINALITEIT.
5. MIDDENSTAND:
- het behoort tot één van de TAKEN van de gemeente de ORDE te HANDHAVEN
en het waarborgen van de VEILIGHEID, indien zij daar niet aan kan
voldoen, dan behoort zij de GEVOLGEN te aanvaarden, zoals:
- afschaffing van de ROLLUIKENBELASTING;
- het verlenen van SUBSIDIE aan kleine middenstanders voor het
BEVEILIGEN van hun winkels.
6. KINDEROPVANG:
- UITBREIDING en VERSPREIDING van de opvangcentra;
- het aantrekken van neer GESCHOOLDE krachten;
- een betere SUBSIDIEVERDELING en een beter ONDERHOUD van de ruimten
waar de kinderen moeten verblijven.
7. DIERENLEED:
- het toezicht houden op KINDERBOERDERIJEN, zodat het onmogelijk
wordt dieren te STELEN om ze vervolgens op BEESTACHTIGE WIJZE
af te SLACHTEN ter CONSUMPTIE;
o
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- het verstrekken van behoorlijke SUBSIDIES aan Instellingen die
zich bezig houden met het OPVANGEN, VERVOEREN en/of VERZORGEN
van DIEREN;
~ geld beschikbaar stellen voor meer DIERENASIELS en KINDERBOERDERIJEN;
- het tegengaan van SLACHTEN ZONDER VERDOVING;
- het OPSPOREN en STRAFFEN van DIERENMISHANDELING;
- het vasthouden aan een BASISBEDRAG voor de HONDENBELASTING voor
één of meerdere HONDEN; het GELD van deze belasting kan gebruikt
worden voor het SCHOONHOUDEN van'straten, pleinen en grachten en -.
voor het ondersteunen van instellingen als DIERENASIELS,
DIERENAMBULANCES, DIERENOPVANGCENTHA en KINDERBOERDERIJEN;
8. OPENBAAR VERVOER:
- meer en betere BEVEILIGING in de vorm van een SPECIAAL opgeleid
POLITIE TEAM alleen voor het openbaar vervoer, ter BESCHERMING van
\t PERSONEEL en de PASSAGIERS;
)
- UITBREIDING van het metro net.

CENTRUMPARTIJ
LIJST
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De laatste twee jaar hebben er nogal vat veranderingen plaatsgevonden
binnen de Centrumpartij.
De Centrumpartij is in deze twee jaar uitgegroeid tot een volwassen,
volwaardige partij met een heel eigen karakter.
Natuurlijk zijn deze veranderingen gepaard gegaan net de nodige interne
conflicten en pogingen van verschillende mensen - zowel binnen als
buiten de partij - deze veranderingen in een kwaad daglicht te stellen
of teniet te doen.
We hebben dan ook omwille van deze hervormingen afscheid moeten nemen
van een aantal ' prominente ' gezichtbepalende figuren in onze partij,
wat mijns inziens de partij alleen maar ten goede is gekomen.
Tegenstanders van de Centrumpartij beweren, dat deze partij slechts
één programmapunt heeft: het vreemdelingenbeleid, waardoor aangezet
zou worden tot vreemdelingenhaat.
Dat een dergelijke bewering op onwaarheid en onwetendheid berust,
getuige ons landelijk verkiezingsprogramma en het op de volgende
bladzijden omschreven gemeenteraadsprogramma.
Wij betreuren het ten zeerste, dat bepaalde groeperingen in onze
samenleving een dusdanige ondemocratische houding aannemen, waardoor
het bijvoorbaat al uitgesloten is, dat een open gesprek gevoerd wordt
met personen uit het bestuur van de Centrunparti j .
Een ieder die de moeite neemt ons landelijk- of gemeenteli jkverkiezingsprogramma op te vragen, zal geen andere conclusie kunnen trekken, dan
dat wij een volgroeide partij zijn, die niet aanzet tot vreemdelingenhaat, geen extreme ideeën voorstaat, maar een eerlijke politiek voert,
waarin alle mogelijk onderwerpen volkomen open ter discussie staan.
Ik hoop van harte, dat dit gemeenteraadsprogramma een bijdrage zal
vormen tot het openen, of in ieder geval op een kier zetten van deuren
die voorheen gesloten bleven en dat de Centrumpartij eindelijk eens
aangezien zal worden voor wat zij werkelijk is: een centrumpartij m. a. w.
een partij die in het midden staat, dus noch links noch rechts is.
Erna Bouman
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VEILIGHEID_EN_LEEFBAARHEID
Bestrijding van de toenemende misdaad door hardere aanpak van de
kleine criminaliteit.
Tegen winkeldiefstallen moet strenger opgetreden worden.
Gevangenisstraffen zijn in dit geval niet haalbaar, omdat de
gevangenissen reeds barstensvol zitten en - als het al tot een
veroordeling komt - de dader op een wachtlijst geplaatst wordt.
De Centrumpartij is van mening, dat het bij iedere winkeldiefstal
hoe klein ook tot een veroordeling moet komen.
Hierbij denken wij dan aan een geldboete die eventueel van een
uitkering afgehouden moet worden, of aan een alternatieve straf in de
vorm van het werken in de vrije tijd - uiteraard zonder salaris - in
een winkel, of warenhuis.
Door de rechter dient dan bepaald te worden voor hoe lang en in welke
zaak.
Als de kleine criminaliteit harder wordt aangepakt, zullen de hoge
onkosten van de middenstanders drastisch verminderen, doordat de
rolluiken kunnen verdwijnen en er minder beveiligingspersoneel in dienst
hoeft te worden genomen.
De kleine middenstander wordt kapot gemaakt door een te laks beleid.
Zo lang de gemeente haar taak niet naar behoren vervult, zal zij de
middenstanders tegemoet moeten komen door afschaffing van de
rolluikenbelasting en het beschikbaar stellen van subsidies aan de
kleine middenstanders, zodat deze hun winkel en goederen op passende
wijze kunnen beveiligen.
Fietsendiefstal is ook zo'n vorm van kleine criminaliteit die volledig
uit de band is gelopen.
Fietsdiefstallen zijn vaak het begin van alle vormen van criminaliteit.
De drempel is laag, het gaat van kwaad tot erger.
Normvervaging en verloedering wordt er door in de hand gewerkt, omdat
men een fiets terugpikt, zwart gaat rijden met het openbaar vervoer,
of de verzekering oplicht door als er geen sporen van braak zijn deze
in scène te zetten, opdat toch een schade bedrag wordt uitgekeerd.
Steeds meer Amsterdammers zien zich genoodzaakt hun fiets mee naar
boven te nemen.
35% van de Nederlandse bevolking heeft last van deze hinderlijke vorm
van criminaliteit.
In 1984 werden er 900.000 fietsen gestolen.
Dit aantal neemt alleen maar toe.
De fiets is het vervoermiddel van de kleine man (van over het algemeen
de minder bedeelden in .onze samenleving en de jeugd).
Het oppakken van fietsendieven wordt door hogerhand niet gewaardeerd
en/of gehonoreerd, integendeel men kan zelfs een reprimande verwachten,
omdat het geen opzienbarend nieuws is en er niet veel tijd in gestoken
mag worden.
De Centrumpartij pleit voor een speciaal fietsenteam en een strengere
controle op de tweedehands fietsenhandel, omdat juist daar het overgrote
deel van de gestolen fietsen naar toe verdwijnt.
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We moeten streven naar een landelijke registratie van gestolen
fietsen.
Goede - vaak schreeuwend dure - fietssloten zijn niet afdoende.
Dibreiding van het aantal fietskluizen is zeker gewenst; ook behoort
het tot de mogelijkheden fietsstallingen te openen, zowel overdekt
als in de open lucht.
Deze fietsenstallingen kunnen dan eventueel beheerd worden door
werklozen.
Nederland is na China het grootste fietsland ter wereld.
Het loont duidelijk de moeite fietsdlefstallen een halt toe te roepen.
De verloedering en verpaupering van Amsterdam Is vooral duidelijk
merkbaar daar waar de drugsproblematiek het hardst toeslaat, dus in
1/3 deel van de stad.
De kop van de Zeedijk is ter meerdere glorie van de toeristen schoon
geveegd.
Prachtig t Het probleem heeft zich nu echter verplaatst naar de
achterkant van de Zeedijk en naar andere stadsdelen, maar dat loopt
minder in bet oog voor de toeristen, want daar gaat het per slot
van rekening om; dat bewoners overlast ondervinden van de drugshandel
en de daarmee vaak samengaande heroineprostitutie is van bijkomstig
belang.
Wie komt op voor de belangen van deze mensen ?
Bet antwoord daarop hebben wij niet kunnen vinden.
In deze maatschappij is de dader immers interessanter dan het slachtoffer
Over de dader kunnen zich dan allerlei deskundigen buigen.
Ontoerekeningsvatbaar luidt dan na een eindeloze reeks van onderzoeken
het oordeel.
Aan het slachtoffer worden weinig woorden vuil gemaakt.
De Centrumpartij is van mening, dat drugsdealers, verkrachters en
aanranders veel zwaarder gestraft moeten worden.
Het is toch een uiterst bedenkelijke situatie, dat een verkrachter na
het opmaken van een procesverbaal als een vrij man het politiebureau
u i t w a n d e l t wegens c e l l e n t e k o r t .
Het kan dan.i.v.m. de lange wachtlijsten van de strafinrichtingen nog
maanden duren voordat de dader de hem opgelegde straf kan uitzitten
met alle mogelijke gevolgen vandien in de tussenliggende p e r i o d e .
Voor wat betreft het probleem van de Junk en de daarmee vaak gepaard
gaande overlast is er maar één oplossing: verplicht afkicken.
Een drugsverslaafde is geen vrij mens hij/zij is afhankelijk van de
dagelijkse dosis drugs en kan daardoor niet meer tot een evenwichtig
oordeel komen voor'wat betreft de eigen situatie.
Ingrijpen van gemeente of overheid is in dergelijke situaties dan ook
volkomen aanvaardbaar.
De methadonbus biedt in gevallen van een verregaande verslaving
weinig uitkomst.
In veel gevallen wordt de m e t h a d o n door de verslaafde als een welkome
aanvulling op de heroïne gezien.
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Ter b e v o r d e r i n g van de leefbaarheid in verschillende Amsterdamse
wijken zou het een uitkomst zijn als het aantal wijkagenten wordt
uitgebreid, evenals hun b e v o e g d h e d e n (b.v. meer eigen initiatief).
Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het bemiddelen in burenruzies,
b o v e n d i e n heeft bun voortdurende aanwezigheid in de wijk een p r e v e n t i e v e
werking, evenals het veelvuldig surveilleren met politiewagens.
Slechte straatverlichting is een ongehoorde vorm van bezuiniging en
werkt criminaliteit in de hand.
Bet komt voor, dat in sommige stadsdelen de s t r a a t v e r l i c h t i n g niet
of slechts gedeeltelijk ontstoken wordt.
O p t i m a l e straatverlichting en overzichtelijke voet- en fietspaden
Ui«»»<<->eei1 hoop onheil voorkomen.
Bij een "met vaste hand" optreden van het p o l i t i e apparaat tegen
allerlei vormen van onrechtmatigheid, het inzetten van meer wijkagenten,
het verplicht laten afkicken van junks en het strenger straffen van
drugshandelaren zal de toekomst van A m s t e r d a m er heel wat rooskleuriger
uitzien.
Per slot van rekening wil een toerist veilig zijn auto kunnen parkeren
zonder angst voor diefstal of vernieling en rustig winkelen met de tas
aan de arm inplaats van om de nek onder een laag kleding.

EMANCIPATIEBELEID
Gelijke rechten voor iedereen, dus geen positieve en/of negatieve
discriminatie m.n. voor wat betreft het banenbeleid:
gelijke kansen voor werkzoekenden.
Het bevoorrechten van etnische groepen en/of vrouwen louter en alleen
op grond van hun huidskleur of vanwege het vrouw zijn, is ontoelaatbaar
Er behoort uitsluitend gekeken te worden naar kwaliteit (geschiktheid).
De bedoeling van een emancipatieproces is dat het leidt tot een
gelijke maatschappelijke positie van vrouwen en mannen.
In een pluriforme (veelvormige) m a a t s c h a p p i j maakt iedereen aanspraak
op gelijke rechten, plichten en vrijheden.
Dat de Centrumpartij vasthoudt aan de idee, dat het gezin de hoeksteen
vormt van de samenleving, omdat het gezin (over het algemeen) aan
jonge kinderen een goede opvoedkundige basis geeft, betekent niet dat
andere leefvormen door ons worden veroordeeld.
Integendeel, in een geëmancipeerde maatschappij behoort men de vrijheid
te hebben te kiezen voor een eigen leefvorm.
Het streven naar gelijke "machteverdeling" tussen vrouwen en mannen
mag nooit ten koste gaan van door de vrouw v e r w o r v e n vrijheden.
Dit betekent, dat iedere vrouw het recht heeft haar eigen keuzes te
maken, zeker voor wat betreft een baan buitenshuis gecombineerd met het
moederschap.
Het moet echter niet zo zijn, dat een vrouw gedwongen wordt buitenshuis
te gaan werken.
Gematigd feminisme, zonder opruiende taal, maar met een nuchtere
heldere kijk op de h u i d i g e ontwikkelingen in de maatschappij, dat is
waar de Centrumpartij voor staat.
Het een botte bijl is niemand gebaat.
Wij betreuren het dan ook, dat feministes (voor het overgrote deel
afkomstig uit de linkse partijen) weinig of geen rekening houden met
de de belangen en wensen van vrouwen net een andere - of zonder politieke overtuiging.
Wij streven dan ook naar meer begrip tussen de u i t e r s t e n in de
vrouwenbeweging (radicale- en conservatieve vrouwen).
In een stad als A m s t e r d a m blijkt het moeilijk te zijn om er een
andere mening op na te houden dan die van de.- ogenschijnlijke meerderheid.
Dat dit niets meer te maken heeft met democratie moge duidelijk blijken
uit de eenzijdige b e r i c h t g e v i n g e n in de plaatselijk«-en landelijke
m e d i a en het daaruit v o o r t v l o e i e n d e ongehoord of ongezien veroordelen
van groeperingen, wier mening een v e r o n d e r s t e l d e m i n d e r h e i d vormt.

ONDERWIJS EN JEUGDBELEID
De jeugd vormt de grootste groep werklozen in onze samenleving.
Duidelijk valt te constateren, dat de groep jongeren die alleen maar
lagere school heeft gevormd, het grootste percentage werklozen te
zien geeft.
Met deze gegevens in het achterhoofd moet toch duidelijk worden, dat
het noodzaak is, dat het onderwijs zich flexibel opstelt, zodat soepel
ingespeeld kan worden op de snel veranderende arbeidsmarkt.
Op het ogenblik bestaat deze wisselwerking niet of nauwelijks.
Het meest praktische is in dit verband, dat het arbeidsbureau een
actieve rol speelt, d.w.z. zoveel mogelijk aangeeft in welke sectoren '
de meeste behoefte bestaat aan arbeidskrachten.
Een jongere wordt te vroeg gedwongen en onvoldoende voorbereid om een
schoolopleiding of vakkenpakket te kiezen waarvan vaak niet te overzien
is, of het ook inderdaad op latere leeftijd een juiste keuze blijkt
te zijn.
Werkloosheid heeft een niet te onderschatten invloed op de jeugd:
criminaliteit en agressief gedrag zijn daar o.a. de rechtstreekse
gevolgen van .
De Centrumpartij is voor een doelmatige vrijetijdbesteding in de vorm
van veelsoortige projecten waarin de jongere leert zichzelf op een
aangename en/of nuttige manier bezig te houden, al dan niet in de vorm
van een werkverschaffingsproject.
Het soort project zal afhangen van het aantal deelnemende jongeren en
het stadsdeel waaruit ze afkomstig zijn.
Dit moet per groep bekeken en eventueel aangepast worden.
Als uit de praktijk blijkt, dat er behoefte bestaat aan geschoolde
technische vaklui, dan zal men daar op in moeten spelen.
Op het ogenblik wordt veel te veel aandacht geschonken aan de hoogte
van de opleiding, wat er toe leidt, dat er over enige tijd b.v. geen
loodgieter meer te vinden zal zijn, maar alleen nog hoog gespecialiseerd
theoretisch technisch personeel.
We moeten streven naar een beter evenwicht tussen deze uitersten.
Omscholingsprojecten bij het arbeidsbureau moeten voor iedereen
toegankelijk zijn.
Nu treedt er vaak een bepaalde onverschilligheid op als men al een
paar jaar werkloos is, of de dertig gepasseerd is, terwijl deze groep
toch zeker niet kansarm genoemd mag worden.
Het voorstel van de Centrumpartij is dan ook om langdurig werklozen
een test te laten ondergaan, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen
deze mensen op een passende wijze de gelegenheid tot om- of bijscholing
te geven.
De structuur van het arbeidsbureau moet nader bekeken worden; de indruk
bestaat dat het een te log- lichaam is; het functioneren is verre van
optimaal.
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Het is reeds lang geleden aangetoond, dat er verband bestaat tussen
agressief gedrag en frustraties.
Laten we dan door toepassing van het bovenstaande tenminste proberen
zoveel mogelijk frustraties bij de jongeren weg te werken, opdat daardoor
meteen een deel van het vandalisme de kop ingedrukt wordt.
Het onderwijs behoort objectief te zijn, neutraal d.w.z. zonder
politieke kleur.
De te behandelen onderwerpen dienen van verschillende kanten belicht
te worden en niet vanuit één bepaalde politieke overtuiging of
gezichtshoek.
Dit geldt zowel voor het lager- als voor het voortgezet onderwijs.
In televisieprogramma's voor jeugdige tot zeer jeugdige kijkers behoort
geen politiek verweven te zijn.
Geen eigen taal en cultuur onderwijs aan etnische minderheden tijdens
de lesuren.
liet ingang van 1-8-1985 is een wetswijziging ingevoerd met betrekking
tot het voortgezet onderwijs, die erop neerkomt, dat eigen taal en
cultuur onderwijs g e g e v e n kan worden aan leerlingen met een nietNederlandse culturele achtergrond.
Invulling van deze lesuren mag niet leiden tot overschrijding van het
maximale aantal leraarlessen w a a r o v e r de d e s b e t r e f f e n d e scholen
beschikken; met andere woorden voor deze onderwijsvorm - die gelijk
gesteld wordt met het. godsdienstonderwijs aan christelijke scholen moet binnen het lesrooster tijd en ruimte gecreëerd worden.
De Centrumpartij is van mening, dat dergelijk onderwijs uitsluitend
gegeven mag worden buiten de schooluren met als primair doel:
integreren d.w.z. aanpassen aan het land waar men verblijft in de zin
van het vormen van een eenheid met de oorspronkelijke bevolking.
Als kanttekening hierbij mag dienen, dat bet Nederlands Genootschap
van Leraren kritisch staat tegenover het geven van eigen taal onderwijs
als bet niet p r i m a i r tot doel heeft het b e v o r d e r e n van de integratie
in de Nederlandse samenleving.
K i n d e r e n van b u i t e n l a n d e r s en dan met name van Turkse en Marokkaanse
afkomst, die bier vanaf hun kleuterjaren verblijven hebben h-et moeilijk
in het vrije Amsterdam.
Deze kinderen zijn nu rond de 19 jaar en sterk v e r n e d e r l a n d s t .
Vooral bij de meisjes roept dit grote problemen op met de ouders.
In dergelijke gevallen is duidelijk sprake van een cultuur kloof:
enerzijds het sterk v e r n e d e r l a n d s t e kind, met een uitgesproken eigen
wil en anderzijds de streng islamitische ouders, met de sterke
familieband, het t r a d i t i o n e l e rollenpatroon en de religieuze regels.
Het p r o b l e e m van de 2e en 3e generatie buitenlanders gaat ons allemaal
aan, omdat als hier niets aan gedaan wordt de problemen alleen maar
zullen verergeren.
Op de basisscholen nemen we de tendens waar, dat autochtonen (oorspronkelijke bewoners) hun kinderen van die scholen halen waar een
groot aantal allochtone (buitenlandse) kinderen onderwijs volgen.

1

Als reden wordt o p g e g e v e n dat het kind te veel achterop raakt en
niet opgenomen wordt in de groep.
In b e p a a l d e stadswijken kan het nl. gebeuren dat op de scholen de
meerderheid van de leerlingen uit minderheden bestaat die hun eigen
groepjes vormen waar een buitenstaander geen aansluiting bij vindt,
m.a.w. niet in de groep wordt opgenomen.
Dat de autochtone leerlingen een achterstand oplopen is een bekend
gegeven daar onder de allochtonen vaak een grote achterstand bestaat
op het gebied van onderwijs en cultuur. Hier wordt door de onderwijzer
op ingespeeld, waardoor de situatie kan ontstaan dat de andere l e e r l i n g e i
achterop raken met de leerstof.
Het is van primair belang, dat ernaar gestreefd wordt dat de
achterstanden van deze leerlingen worden weggewerkt alvorens zij
gaan deelnemen aan het onderwijs.
Deze achterstanden kunnen weggewerkt worden door aan de betreffende
kinderen apart onderwijs te geven in Nederlandse taal en v a d e r l a n d s e
geschiedenis.
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WONINGBELEID
De Centrumpartij is tegen de vorming van getto's, zoals die door het
huidige woningtoewijzingsbeleid in de hand wordt gewerkt, n.n. door
de werkwijze van herhuisvesting en een woningbouwvereniging, die het
grootste gedeelte van de woningen in Amsterdam Zuidoost onder haar
beheer heeft.
Zo kan bet gebeuren, dat in verschillende Amsterdamse wijken de
bevolking voor soms meer dan 70% uit etnische minderheden bestaat.
Gespreide woningtoewijzing voorkomt een hoop onvrede en onbegrip,
bovendien zullen aanpassingsproblemen dan ook m i n d e r onoverkomelijk
zijn.
Klachten van bewoners dienen serieus genomen te worden, zowel voor
wat betreft het onderhoud als burengerucht.
Hiervoor zou de gemeente een speciale commissie in het leven moeten
roepen, die nagaat of de k l a c h t e n van de bewoners gegrond zijn.
Deze onafhankelijke commissie moet echter wel de mogelijkheid hebben,
handelend op te treden, zonder het volgen van ellenlange procedures.
Het het verlagen van hoogbouw projecten doelt de Centrumpartij op een
wijk als de B i j l m e r m e e r , die een heel ander aanzien zou krijgen als
de flats zouden bestaan uit 4 & 5 woonlagen en m i n d e r lang zijn.
Deze vernieuwde opzet zal een stuk criminaliteit wegnemen, omdat de
wooneenheden overzichtelijker zijn en daardoor ook beter b e v e i l i g d kunner
worden.
;
Door het slopen van de parkeergarages wordt al een stukje meer
veiligheid geboden.
i
De binnenstraten kunnen gebruikt worden voor sociale d o e l e i n d e n ,
zoals een scala van collectieve ruimten met verschillende mogelijkheden:
g r o f v u i l r u i m t e , gezondheidscentrum, k i n d e r o p v a n g , restaurant/café/
koffieshop, grote o n t m o e t i n g s r u i m t e , waarin o n d e r g e b r a c h t kunnen worden:
een d a r t s a f d e l i n g , een biljart a f d e l i n g , een kaart a f d e l i n g , een
hobby a f d e l i n g , een doka, eed sportzaal en een w e r k l o z e n p r o J e c t .
Uiteraard zijn hiervoor nog Vele invullingen mogelijk.
De gemeente zou dan in het kader van de werkvoorziening mensen op
zoek naar een baan (ook ouderen) onder kunnen brengen in één van de
bovengenoemde projecten, om te p r o b e r e n deze a c t i v i t e i t e n leven in
te blazen.
Vandalisme kan op verschillende manieren bestreden
a. door sociale

worden:

controle;

b. door het o p l e g g e n van boelies
c. door alternatieve straffer
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ad a. dit houdt in, dat er neer wordt gelet op de n a l e v i n g van regels,
opgesteld door huiseigenaren en dat de bewoners elkaar opmerkzaam
maken op het naleven daarvan;
ad b. indien men betrapt wordt bij het aanrichten van vernielingen
of het bekladden van muren, dan cal de schade en/of de
schoonmaakmiddelen door de dader betaald moeten worden;
ad c. het laten schoonmaken en/of herstellen van de aangerichte schade.
Het aoet voor onbevoegden onmogelijk gemaakt worden in woonblokken
en/of flats binnen te dringen door b.v.: afsluiting van galerijen,
minder boxen in één gang en een andere d e u r c o n s t r u c t i e voor bozen en
woningen, hierbij valt te denken aan een electronisch systeem, waarbij
de deuren openen met een gecodeerde kaart, die meerdere gebruiksmogelijkheden biedt.
Huurwoningen moeten voor iedereen betaalbaar zijn.
Mensen met een kleine beurs moeten ook comfortabel kunnen wonen.
We moeten naar een evenredige verdeling voor wat betreft woninghuur
en inkomen.
Er zal dan een v e r s c h u i v i n g p l a a t s v i n d e n van mensen met een inkomen
boven modaal naar woningen boven een bepaalde huurgrens, die nog nader
bepaald zal worden.
De gemeente doet allé mogelijk moeite tot sociale woningbouw te komen.
Dit lukt aardig; hele wijken zijn gesloopt,.opnieuw opgebouwd of
gerenoveerd, waarbij terdege rekening is gehouden net de jeugd en de
bejaarden.
Wat zien wij echter nu gebeuren ?
In de stad zelf is beperkte woningbouw mogelijk, terwijl d a a r b u i t e n
in de Bijlmermeer volop mogelijkheden aanwezig zijn.
De gemeente begon dan ook met het opzetten van woningblokken als:
Hoptille, Haardstee en Heesterveld.
'Vervolgens kwam de flat G l i p h o e v e aan de b e u r t om gerenoveerd te
worden in G e l d e r s h o o f d en Gravestein.
Aan de jeugd wordt ook hier in ruime mate aandacht besteed.
In het voormalige Gliphoeve werden verschillende 4-kamerflats gesplitst
in grote en kleine 2-kamerflats.
Het de projecten Hoptille, Haardstee en Heesterveld is het niet minder
triest gesteld.
Het leek de g e m e e n t e een goed idee om randgroepjongeren, ex-gedetineerde:
en moeilijk plaatabaren in b o v e n g e n o e m d e projecten sociale woningbouw
te bieden.
Dit is gedeeltelijk gelukt; het werd zo'n onhoudbare situatie voor
de andere bewoners, dat deze ijlings de vlucht namen naar andere
nieuw o p g e z e t t e wijken, zoals b.v. Venserpolder, Gein I, II, III, IV
en Reigersbos.
Het g e v o l g is een hoog leegstandspercentage in de hoogbouw.
Zo verplaatst de leegstand zich van wijk naar wijk.
Met een beter huisvestingsbeleid zou er (gezien de enorme leegstand)
eerder sprake van een woning overschot dan van een tekort moeten zijn.
Op deze manier hekelt de gemeente haar eigen wonihgbeleid.
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Gehandicapten en mensen met een medische indicatie moeten aneller
aan passende woonruimte geholpen worden.
Waar nodig zal de gemeente met subsidie of een speciale v e r g o e d i n g
moeten bijspringen.
Het aanpassen van woningen aan bejaarden, opdat zij - indien gewenst
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Parken mogen niet ten onder gaan wegens gebrek aan g e l d m i d d e l e n .
De groenvoorzieningen die er zijn moeten in stand gehouden worden.
Ook zullen er afgeschermde speelplaatsen gecreëerd moeten worden
voor kinderen in de binnenstad.
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Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg en de ambulante
hulpverlening zijn uit den boze.
f
Stichtingen die zich bezighouden met het welzijn van de medemens
moeten kunnen beschikken over een redelijk aantal beroepskrachten.
In een dergelijke branche moet een patiint kunnen terugvallen op een
stuk deskundigheid.
De geestelijke hulpverlening, zoals die momenteel bestaat, functioneert
verre van optimaal.
Gebleken is, dat instellingen als crisiscentra wel degelijk in een
duidelijke behoefte voorzien.
Dergelijke door de gemeente gesubsidieerde instellingen zullen
gereorganiseerd moeten worden voor wat betreft hun structuur (de wijze
van samenstelling), het personeelsbeleid en de bereikbaarheid, deze
moet optimaal zijn, dus 24 uur per dag.
De Centrumpartij streeft naar een eerlijke subsidie verdeling.
Instellingen die zich bezighouden met de g e h a n d i c a p t e medemens, b.v.
op het gebied van het begeleiden en het ontwikkelen van h u l p m a t e r i a a l ,
enz. moeten aanspraak kunnen maken op een behoorlijke subsidie.
Voor de bejaarden moet er naar gestreefd worden deze mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Dit kan ook m o g e l i j k gemaakt worden voor g e h a n d i c a p t e bejaarden als zij
kunnen steunen op een wijkteam b e s t a a n d e uit een w i j k v e r p l e e g s t e r , een
bejaarden verzorgster/helpster en een vrijwilligster, die zorgt voor het
zo broodnodige menselijke contact in de vorm van een praatje, het
stimuleren van een bezigheid, of het doen van een enkele boodschap.

t)

Er zijn veel vormen van kunst; zoveel hoofden, zoveel zinnen.
De w a a r d e r i n g hiervan loopt dan ook sterk uite.en.
De Centrumpartij is van mening, dat kunst een belangrijke plaats inneemt
in onze samenleving.
Het moet voor mensen, die geen kunstacademie hebben doorlopen, maar die
wel over t a l e n t beschikken, mogelijk gemaakt worden om hun werkstukkeu
te exposeren in een gebouw van de gemeente dat niet meer in gebruik is
(b.v. een schoolgebouw, of een deel van een ongebruikt ziekenhuis).
Dit gebouw staat dan gratis als permanente expositieruimte ter
beschikking aan deze a u t o d i d a c t e n (mensen die hun kennis door zelfstudie
hebben verkregen).
Het spreekt vanzelf, dat kunstenaars met een academie o p l e i d i n g een
soortgelijke kans m o e t e n krijgen om hun werk aan het p u b l i e k te tonen.
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OPENBAAR_VERVOER
Uitbreiding van het metro net naar Noord, Slotervaart, Amstelveen,
Schiphol en een metrolijn om de Gaasperplas, zodat men van
Gaasperplas naar Gein of omgekeerd kan reizen, zonder een omweg via
Dulvendrecht.
Helaas is het noodzakelijk, dat het openbaar vervoer wordt uitgerust
met een speciaal opgeleid politieteam, ter bescherming van het
personeel en de passagiers.
Voor wat betreft de kaartcontrole is het voordeliger en efficiënter
om de controleur weer op de tram te laten meerijden.
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DIERENLEED
Het blijkt belaas noodzakelijk toezicht te houden op kinderboerderijen
zodat bet onmogelijk wordt dieren te stelen om ze vervolgens op
b e e s t a c h t i g e wijze af te slchten ter consumptie.
De Centrumpartij is van mening, dat aan dierenmishandeling/diefstal
meer aandacht moet worden besteed.
Dit kan gerealiseerd worden door het aktief inzetten van mensen,
waarbij valt te denken aan werklozen, die hier onderzoek naar
verrichten en dierenmishandeling/diefstal aan de kaak stellen en de
mogelijkheid hebben tot het opmaken van een procesverbaal.
Dierenasiels, kinderboerderijen, dierenambulances en d i e r e n o p v a n g c e n t r i
moeten de beschikking krijgen over behoorlijke subsidies.
Voor de A m s t e r d a m s e hondenbezitter zal het een uitkomst zijn als er
een basisbedrag hondenbelasting wordt v a s t g e s t e l d , waarbij het
geen verschil naakt of men in het bezit is van één of meerdere honden.
Het geld van deze b e l a s t i n g kan gebruikt worden voor het schoon
houden van straten, pleinen en grachten met de nu nog experimentele
hondepoepzuiger.

datum

t) Zo nodig *nd*r> rubricering Mng*v*n,
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Dlstr.:
Afschr.:

Betreft:

Kring Amsterdam v.d. Centrumpartij .
De kring Amsterdam heeft sedert haar laatste vergadering in
februari 198^ nauwelijks nog activiteit ontplooid .
Eet kringbestuur beseft dat men in gebreke blijft , maar huldigt
het standpunt dat heftige reacties uit de zogenaamde anti-sfeer
normaal functioneren onmogelijk maakt .
Deze stellingname heeft tot op heden merkwaardigerwijs weinig kritiek ondervonden .
Het recente besluit om wegens gebrek aan geschikte kandidaten niet
deel te nemen aan de deel-gemeenteraadsverkie zingen in de wijken
Noord en Osdorp wordt echter wel bekritiseerd .
Op korte termijn kan het kringbestuur van Amsterdam het bezoek van <
een driemans-delegatie onder leiding van
verwacht*
Eet doel van dit bezoek is het kriugbestuur te bewegen toch aan
deze verkiezingen deel te nemen .
is zeer actief als foldercommissaris .
Voor tussentijdse verkiezingen in LEERDAM en een gemeente in de
buurt van Rotterdam heeft htf een pakket van 50.000 folders voor
verspreiding klaarliggen .
De- kring Amsterdam beschikt over een kaartenbak met de namen van
circa 600 personen die zich ooit eens als lid van de Centrumpartij
hebben aangemeld .
Aangezien de centrale administratie niet in staat is een overzicht
te verschaffen van de leden die nog wel hun contributie betalen ,
heeft het bestuur besloten alle 600 personen een brief te sturen .
Wegens gebrek aan geld en mankracht - zij die positief reageren
moeten bezocht worden - zal deze operatie een geleidelijk karakter krijgen .
De kringafvaardiging naar een Hoofdbestuursvergadering wordt nu gebaseerd op de zogenaamde 2 procents-regeling . Amsterdam mag in me:
7 afgevaardigden sturen , hetgeen betekent dat het ledental door d<
centrale administratie op circa 350 personen wordt geschat .
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