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Centrumpartij
Hoofdsekretarfaat:
Postbus 670
2501 CR 's-Gravenhage
Tel. 070-469380
Postfliro 5287188

AAN: ALLE LEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR
VAN DE CENTRUMPARTIJ.

Ons k«nm«:k: DB/dS/ML

Datum

= 3 mei 1985.
Geachte Partijgenoot (note),
Door het te laat verschijnen van "Centrumnieuws", waarin oproepen
zijn geplaatst voor kandidaatstellingen, waren wij genoodzaakt,de
Hoofdbestuursvergadering gepland op 3 mei 1985 te annuleren.
Bij deze nodigen wij u uit, tot het bijwonen van de Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij, welke gehouden wordt op maandag
13 raei 1985 om 20.00 uur.De juiste plaats kunt u vernemen, door op
12 mei (helaas zondag) de Partijsecretaris te bellen onder nummer:
O 8850 - 2 14 13.
Gezien het speciale karakter van deze vergadering zullen geen genodigden worden toegelaten, slechts die personen die vermeld staan op
de "genodigdenlijst" en dus ook een uitnodiging hebben ontvangen,
worden toegelaten. Deze uitnodiging is STRIKT PERSOONLIJK.
U een goede en vruchtbare vergadering toewensend, verblijven wij,
met vriendelijke partijgroeten, namens het Dagelijks Bestuur,

aris.
cc.: Moties van de Kringen Amsterdam/Haarlem en antwoord DB.
Agenda.

H O O F D B E S T U U R S V E R C A D E R I N C

C E N T R U M P A R TI J .

13 mei 1985. te Veenendaal.

a g e n d a.:

1.

Opening door de partijvoorzitter Mr. Lier.

2.

Notulen

3.

Mededelingen/ingekomen stukken.
3a. Motie nummer l Amsterdam/Haarlem
3b. Motie nummer 2 Amsterdam/Haarlem.

*J.

Kandidatuur Tweede Kamerverkiezingen 1986.
4a. Voordracht van het DB nrs. l t/m 5.

5.

Verkiezing lijstaanvbqrder.
5a. telling en uitslag verkiezing lijstaanvoerder.

6.

Verkiezing van de plaatsen 2 t/m 5.
6a. telling en uitslag verkiezing plaatsen 2 t/m 5.
PAUZE.

7-

Aanvulling DB met twee personen.
7a. Voordracht van het DB.
7b. Bekendmaking overige kandidaten.
7c. presentatie ( 3 min.) van de kandidaten.

8.

Verkiezing van de nieuwe DB-leden.
8a. telling en uitslag van de verkiezing.
8b. installatie der nieuwe DB-leden met korte toespraak.

9.

Rondvraag en sluiting door de partijvoorzitter.

CENTRUMPARTIJ
Kring Amsterdam
Postbus 79
1000 AB Amsterdam
tel. 020-35 05 84

Aan het Dagelijks Bestuur van de
Centrumpartij

Amsterdam, 18 april 1985

Geacht Bestuur»
Op 4 april jl. zijn de kaderleden van de kringen Haarlem en Amsterdam bijeengekomen om.tot een gemeenschappelijke aanpak te komen inzake strategie en
organisatie. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat er nogal wat onvrede
bestaat over het funktioneren van de partij als geheel en in het bijzonder
de centrale organisatie en begeleiding.
Enkele van de belangrijkste punten van kritiek betreffen hier:
- het funktioneren van het partijbureau cq. sekretariaat t.a.v. de kringen
en vice versa;
- de huidige financiële verhouding tussen centrale partij en kringen;
- de gebrekkige informatiestroom betreffende financiën, bestuurswisselingen,
processen en aktiviteiten;
- het te weinig uitschrijven van hoofdbestuursvergaderingen;
- te weinig aktiviteiten;
- de inhoudelijke en technische kwaliteit van de televisie-uitzendingen.
Deze punten van kritiek moeten niet opgevat worden als een persoonlijk aanval
op DB-leden, maar zijn ontsproten uit bezorgdheid voor het voortbestaan van
de Centrumpartij als laatste houvast voor een leefbaar Nederland!
Wij hebben dan ook gezocht naar andere mogelijkheden om de partij zo optimaal
mogelijk te kunnen laten funktioneren. Deze gedachtenwisseling heeft geleid
tot de wens een tweetal moties in te dienen op de eerstvolgende hoofdbestuursvergadering. Wij verzoeken uw kollege dan ook deze moties op te nemen op de
agenda van de eerstkomende hoofdbestuursvergadering. Gezien de omvang van de
moties en de bestuurlijke konsekwenties die er vanuit zouden gaan, kopieën
hiervan bij de uitnodigingen in te sluiten, opdat men er vroegtijdig kennis
van kan nemen. Staande de vergadering zijn vertegenwoordigers van bovengenoemde
kringen gaarne bereid e.e.a. toe te lichten.
Voorts wilden wij uw kollege met klem verzoeken tijdig overleg te voeren met
bovengenoemde kringen.
Hoogachtend,
namens de kringen Amsterdam en Haarlera

M.L. irookman, sekretaris kring
Amsterdam.

MOTIE 1
On het functioneren van de verschillende bestuurslagen zo optimaal mogelijk
te laten verlopen, stellen de ondergenoemde kringen voor verdergaande

specialisatie binnen het Dagelijks Bestuur tot stand te brengen dan de
scheiding voorzitter, secretaris, penningmeester en overige DB-leden,
om de volgende redenen:

- ontlasting van bestuursleden die dag en nacht in de weer zijn en daardoor
overwerkt dreigen te raken;
- met bijdrages, kritiek, specifieke informatie, op- of aanmerkingen weet
men dan precies wie men moet benaderen zonder dat ieder DB-lid benaderd
hoeft te worden of het hele DB voor de totale uitvoering verantwoording
hoeft af te leggen.
Wij denken, aan een model dat vergelijkbaar is met de Ministerraad tegenover
de Staten Generaal. Daarbij kan zowel het hele kabinet als iedere minister
afzonderlijk ter verantwoording worden geroepen voor het door hem gevoerde
beleid, verzocht worden informatie te geven, etc. Belangrijke besluiten
worden echter binnen de Ministerraad bij meerderheid van stemmen genomen.
Ook zouden we vast een indeling willen geven van de te verdelen portefeuilles,
maar deze is echter ter beoordeling van het DB zelf.
1. technische organisatie (statuten, Huishoudelijk reglement, instellen
commissies) en financiën;
2. administratie en periodieken;
3. correspondentie en secretariaat;
4. coördinatie en planning activiteiten;
5.

media + propaganda;

6. ombudsman binnen DB, die moet zorgen voor een soepel verloop bij organisatorische of technische problemen en deze zo snel mogelijk tot een einde
moet proberen te brengen.
Deze DB-leden zouden zich dan moeten laten bijstaan en/of het voorzitterschap
moeten bekleden van die commissies die daarvoor in het leven zijn geroepen bij
de laatste HB-vergadering (kascommissie, mediacommissie, geschillencommissie).
Deze motie
het gevolg
hiermee de
motie zult

is ingegeven uit bezorgdheid voor de vele problemen en kritiek die
zijn van een episode die we nu allemaal hebben afgesloten, en hopen
partyen Nederland te dienen. Wij verwachten dan ook dat U deze
ondersteunen.

Namens de kringen Haarlem en Amsterdam.

MOTIE 2
Om de kringen enige ruimte te geven tot het organiseren van activiteiten op
lokaal niveau en de mogelijkheid te geven regelmatig te corresponderen met
kringleden, stellen ondergenoemde kringen voor 15 Z van de lidmaatschapsgelden over te hevelen van de centrale kas naar de kringkassen.
Hierover moet periodiek verantwoording afgelegd worden aan de kascommissie
cq. penningmeester die alle bevoegdheden krijgt die nodig zouden zijn voor
controle.
. Ook is het mogelijk om het toezicht van de kringkassen op basis van een
rekening-courant verhouding bij de penningmeester te laten.
Namens de kringen Haarlem en Amsterdam.

Geachte partijgenoten,
Hierbij ingesloten vindt u een tweetal "moties" ingediend door de Kringen
Amsterdam en Haarlem. Ondanks het feit, dat deze "moties" slechts door de
secretaris van Kring Amsterdam zijn ondertekent, menen wij er goed aan te
doen, om tijd op de komende Hoofdbestuursvergadering te besparen, door middel van dit schrijven, reeds op vele vragen in deze "moties" te antwoorden.
Motie nummer 1.
Deze motie bestaat uit een zestal punten (wensen) t.w.:
1. technische organisatie. Voor deze technische organisatie heeft
het PPK (Platvorm Politieke Koers) reeds besloten, dat een aantal commissies worden gevormd, welke allen hun eigen taakgebied
krijgen. Deze commissies resorteren onder de Stichting Weten schappelijk Bureau van de Centrumpartij o.l.v. Dr. W.J.Bruijn.
In de aanstaande bijeenkomst van het PPK (zaterdag 11 mei 1985)
staat invulling van deze commissies op de agenda.
Het zal beslist niet zo gemakkelijk zijn om hiervoor de juiste
mensen te vinden, want voor elke functie wordt specialisatie verlangd, terwijl wij er naar streven zo weinig mogelijk functies
door ëèn en dezelfde persoon te laten invullen.
Daarnaast is het zo, dat er een besluit is genomen, dat adviseurs
alleen nog maar kunnen worden benoemd wanneer ze ook daadwerke lijk lid zijn van de Centrumpartij, dit in tegenstelling met het
verleden.
2. administratie en periodieken. Een combinatie die al meteen mank
gaat, omdat administratie heel wat anders is dan periodieken. De
algemene administratie werd voorheen gedaan door een viertal be taalde krachten. Na het wegvallen van deze mogelijkheden en de financiële situatie waarin wij de Partij aantroffen, moesten wij voor
het continueren van de activiteiten, roeien met de riemen die we
hadden en dat was niet veel. Er was wel altijd veel kritiek, maar
nauwelijks activiteit. Het bleek dan ook dat de meeste kritiek altijd uit de hoek kwam waar zelf de minste activiteiten werden ontplooid.
Echter ook dit punt van de motie is achterhaald. Want het DB heeft
bij de vier samenwerkende Kringen van Zuid Holland een aantal vrijwilligers bereid gevonden om DAGELIJKS het Partijsecretariaat in
Den Haag te bemannen (vrouwen). Een daad die waardering verdient,
want het blijkt, dat er altijd nog een groot aantal Kringen zijn die
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast zal de
heer Jan Hageman dagelijks optreden als cot&inator en het werk verdelen en coördineren dat
op het secretariaat dient te geschieden.
Voorts kan de heer Hageman rekenen op de medewerking van een aantal
vrijwilligers die hem helpen bij het post- en verzendklaar maken van
'mailing' (hieronder verstaan we regelmatige mededelingen aan Hoofdbestuursleden en leden o.a. verzending Middenweg en Centrumnieuws).
Periodieken: De periodieken vallen onder de bevoegdheid van de betreffende redactie die voor Middenweg een andere is dan voor Centrumnieuws. De samenstelling en invulling gebeurt door de redacties. Voor
Middenweg is voorzien, dat dit blad tenminste 4 maal per jaar ver schijnt, terwijl het Centrumnieuws 10 maal per Jaar verschijnt, dus
éénmaal per zes weken. Hier heeft het de laatste tijd nog al ge schort aan samenwerking, zodat herhaaldelijk Centrumnieuws te laat
verscheen. Om dit te voorkomen, heeft het DB besloten alle vertragende schakels uit te sluiten en het Centrumnieuws geheel in eigen beheer te houden, zodat ook inderdaad elke zes weken een Centrumnieuws
verschijnt, en wij niet langer meer aangewezen zijn op onvoorspelbare gebeurtenissen of overbelaste personen.

-23. correspondentie en secretariaat: Het secretariaat is reeds aan
de orde geweest en we weten hoe dit wordt bemand. De eerste selectie van de binnenkomende post gebeurt op het Partijsecreta riaat. De post bestemd voor penningmeester en secretaris worden
door beide personen zelf uitgevoerd, evenzo correspondentie die
te maken heeft met het te voeren beleid of onderhande zijnde beleidskwesties.
De routine-afwikkeling geschiedt op het secretariaat, zoals het
bijhouden van mutaties (nieuwe leden inschrijven, betalingen registreren, bedankers afvoeren etc), waardoor een ledenadministratie
ontstaat die 'up to date' is.
Voorts zal het secretariaat worden belast met het opbergen, afleggen en registreren van afgewerkte en uitgaande correspondentie,
alsmede het verzenden van de 'discussiestukken' voor PPK en Hoofdbestuur.
Het Partijsecretariaat dient op de kortst mogelijke tijd 'operationeel' te zijn, waarnaar in samenwerking met de vrijwilligers
wordt gewerkt.
't.

Coördinatie en planning activiteiten.: Ook hierin zijn voorzie ningen getroffen. Als coördinator ( en planning kan er ook nog
wel bij denk ik ) is aangesteld de heer Vreeswijk uit Utrecht
in samenwerking met de heer Hageman uit Gouda. Zij hebben zich
dan ook reeds duidelijk gemanifesteerd bij de handtekeningenacties
in Hoogvliet, Leerdam en niet te vergeten 'de Polder'. Ook in de
toekomst zullen zij hun activiteiten uitbreiden, vandaar ook de
oproep voor medewerkers in het Centrumnieuws van april (nr.2.).
Wij zijn benieuwd of buiten kritiek in de Kringen ook mensen bereid
zijn om aan de uitbreiding van de Centrumpartij mee te werken, door
Vreeswijk en Hageman in hun activiteiten te ondersteunen door daadwerkelijk mee te gaan werken en handtekening en colportageactie.:
mee te gaan organiseren en realiseren.

5. Media en Propaganda.; Het DB en het PPK hebben bij de vorige PPK
bijeenkomst reeds het besluit genomen een Media-commissie in te
stellen. De invulling zal geschieden op de PPK-bijeenkomst van
11 mei 1985.
6. Ombudsman binnen DB.; De omschrijving van de taak van een ombudsman
lijkt op die van een coördinator activiteiten. Indien we komen tot
een 'ombudsman' dus een 'vertrouwensman' dan zal daar een heel andere betekenis aan gehecht moeten worden. Voorlopig zullen wij het
zonder deze 'toeverlaat, vraagbaak, vertrouwensman, adviseur' moeten stellen, omdat we bij onenigheid terecht kunnen bij de "be roepcommissie", die in deze "motie" niet wordt genoemd. Deze be roepcommissie wordt ook ingevuld op het komende PPK. Voorts fungeren een aantal personen in het DB reeds als "ombudsman", zowel op
juridisch als sociaal-economisch gebied en is er heel wat hulp verstrekt aan diverse leden. Alleen we adverteren daar niet zo mee.
Wij zijn het niet eens met de indieners van de "motie" dat deze commissies onder de competentie van het DB zouden moeten vallen. Immers men kan niet gene raliseren, daarvoor is de aard der werkzaamheden te uiteenlopend. Een gedeelte
zal onder het Wetenschappelijk Bureau resorteren, een ander deel onder het PPK
en de meer administratieve tak zal onder het DB blijven.
U ziet, de bezorgdheid, waaruit deze "motie" is geboren, was reeds enige tijd
niet meer gegrond, omdat het DB en het PPK zich hierover reeds hadden uitge sproken en reeds voorzieningen waren getroffen. Alleen de invulling was een
op zich zelf staande zaak, die thans geschiedt. Men dient er zich rekenschap
van te geven, dat dit DB een financiële planning heeft, waarbij wij de bijeengeschraapte gelden zodanig hebben verdeeld, dat we tot aan de as. verkiezingen

-3uitkomen, en er ook van overtuigd zijn, zodanige maatregelen te hebben genomen, dat de 'periodieken' tijdig verschijnen, informatie niet achterwege
blijft, maar wij toch moeten woekeren met de hoge porti-kosten. Vandaar.dat
de meeste informaties gecombineerd zullen worden met het verschijnen van
het Centrumnieuws.
Motie nummer 2.
Motie nummer 2 is ook een achterhaalde zaak. Het is heel erg gemakkelijk
om te stellen, dat 15 % van de contributiegelden dienen te worden overgeheveld naar de Kringen. Maar de Kringen hebben zich schijnbaar nooit afgevraagd, hoeveel hunner leden contributie betalen en waar het Dagelijks Bestuur de kosten voor het instandhouden van het partij apparaat heeft be taald.
Zou het niet verstandiger zijn om de betreffende Kringen eerst nieuw leven
in te blazen, moeten wij de Kringen niet eerst activeren, zodat er weer
nieuwe activiteiten ontstaan,en de leden weer gemotiveerd worden en het gevoel hebben, dat er weer een organisatie achter staat, Activiteiten die meewerken aan de uitbouw en de bloei van de Centrumpartij, met daarna alle resultaten van dien. Wie niet zaait, zal niet oogsten !
Het DB heeft plm. anderhalve maand geleden een beslissing genomen, die
luidt, dat iedere Kring zelf de contributie gaat innen. 20 % van de ont vangen gelden zijn voor ée betreffende Kring. Dan dragen deze Kringen tenminste ook hun steentje bij aan de werkzaamheden die er noodzakelijkerwijze
gedaan dienen te worden in een organisatie. De Kringen mogen zelf uitmaken,
of zij de mensen die de incasso's verrichten hiervoor een vergoeding gever,
en bepalen zelf de hoogte hiervan, echter dient het wel van de eigen 20 %
betaald te worden.
De Kringen die in gebreke blijven met de incasso van de contributiegelden
kunnen geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding voor de Kringwerkzaamheden, daar wij in die Kringen zelf mensen zullen sturen, welke de incasso
gaan verrichten, waarbij die incasseerders de 20 % uitbetaald krijgen als
onkostenvergoeding en tegemoetkoming.
De betreffende Kringen worden zodoende dan ook verplicht om weer eens kontakt met hun leden op te nemen, en het bestuur van de betreffende Kring weet
dan ook meteen hoe de zaken er in hun Kring voorstaan. Vele Kringen realiseren zich niet, dat het juist in hun Kring is, waar het slechtst de contributie wordt betaald door dennetivering in verband met het ontbreken van activiteiten (vergaderingen, bijeenkomsten, folderacties,cursussen etc.).
Ook deze "motie" is een achterhaalde zaak, en alle Kringen zullen binnen afzienbare tijd een aantal acceptgirokaarten ontvangen van niet betalende Ie den, met het verzoek deze te incasseren. Van de geincasseerde gelden dient
80 % te worden afgerekend met de Partij-penningmeester.
Wij menen, dat wij u naar voldoening hebben ingelicht omtrent de stand van
zaken, zodat wij deze "moties" met een sneltreinvaart kunnen afdoen, opdat
onze overvolle agenda niet nog meer uitloopt, dan reeds nu het geval is.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij,

ACD
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Betreft: HoofdbestuuTSvergadering Centrumpartij (CP).
Op maandag 13-5-1985 is in een conferentieoord, gelegen aan
de Kerkwijk 108 te Veenendaal, een besloten hoofdbestuursvergadering gehouden van de CP.
Aan de leden van het hoofdbestuur zijn hiervoor uitnodigingen verzonden, waarin onder meer zijn opgenomen de ingediende moties voor de hoofdbestuursvergadering van de kringen Amsterdam en
Haarlem, het antwoord van het dagelijks bestuur hierop alsmede de
agenda voor de hoofdbestuursvergadering.
Uitnodiging met bijlagen in fotocopie bijgevoegd.
Omstreeks 20.00 uur zijn*60 personen aanwezig, van wie herkend worden:
SEGERS, Dingeman H.M.
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VERVOLGBLAD Nr. 1

Voordat de vergadering aanvangt ontvangen de aanwezigen de
notulen van de hoofdbestuursvergadering van de CP d.d. 25-1-1985.
(In fotocopie bijgevoegd).
Het presidium wordt gevormd door de aanwezige leden van
het dagelijks bestuur.
Omstreeks 20.15 uur opent
de bijeenkomst en zegt in
zijn inleiding onder meer dat de eendracht in de partij op dit moment ver te zoeken is.
Mede als gevolg van de infiltratie van links in de partij
zijn er een aantal zaken gebeurd die de partij niet ten goede zijn
gekomen.
Het is toch triest te moeten vast stellen, en de bewijzen
zijn er, dat de PvdA via de Binnenlandse Veiligheidsdienst op de
hoogte is gesteld van de namen van de hoofdbestuursleden.
Steeds meer feiten komen naar voren dat men ook van binnenuit de partij wil vernietigen.
-,
Nadat de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd
wordt door
. een ordevoorstel ingediend, waarin hij stelt
dat door het dagelijks bestuur kenbaar is gemaakt dat slechts
hoofdbestuursleden op deze vergadering aanwezig mogen zijn.
stelt echter dat er zijnes inziens veel nieuwe
gezichten zijn waaraan hij twijfelt of deze wel zitting hebben in
het hoofdbestuur.
l legt uit dat zij aanwezig zijn als gevolg van de zogenaamde ~29T~regeling, zodat er niets aan de hand is.
is met dit antwoord echter niet tevreden en eist
dat alle nieuwe hoofdbestuursleden zich persoonlijk presenteren.
Aan dit "verzoek" wordt echter niet voldaan.
Vervolgens wenst
. een ondubbelzinnige uitleg omtrent de recente affaire
"
.
SEGERS antwoordt dat het bedanken van
voor alle
bestuursfuncties binnen de CP onder druk van het dagelijks bestuur is geschied, immers zijn contacten met JANMAAT zijn ontoelaatbaar .
heeft nog meer noten op zijn zang en vraagt het
dagelijks bestuur waarom DE WIJER, Hendrik W.
niet
achter de bestuurstafel zitT
antwoordt dat DE WIJER en VREESWIJK. Willem T.E.
in gezelschap van
l, afkomstig uit Nijmegen, naar
de vergadering zijn gekomen. Aangezien
geen hoofdbestuurs
lid is, is hem de toegang ontzegd.
Voor DE WIJER en VREESWIJK is dit aanleiding om te stellen
er niet in, wij er ook niet in".
—i
Ondanks de pogingen van ""
om de vergadering strak te
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VERVOLGBUD Nr.
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leiden, kan ook hij niet voorkomen dat er over en weer geroepen
wordt» zodat hij maar met moeite de orde weet te handhaven.
Met name de hoofdbestuursieden uit de kringen Amsterdam en
JJtrecht gedragen zich zeer irritant.
Als gevolg van een ingediende motie door
, welke
is mede ondertekend door onder meer
en zijn echtgenote
alsmede
en twee onbekenden, waarin gesteld
wordt dat er procedurefouten zijn gemaakt o.a. voor wat betreft
de eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen, wordt besloten dat
er pas in september een kandidaat lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen zal worden gekozen.
Eén van de aanwezigen doet het verzoek om zo spoedig mogelijk met een nieuw goed verkiezingsprogramma te komen, hetgeen
Jiet dagelijks bestuur toezegt.
, secretaris kring Haarlem, zegt benaderd te zijn
door een eigenaar van een drukkerij in Haarlem, die nog een rekening heeft openstaan voor geleverde stickers aan JANMAAT.
Het dagelijks bestuur zegt hiervoor nooit opdracht te hebben gegeven en zal niet betalen, terwijl ook JANMAAT te kennen
heeft gegeven niet te zullen betalen. De eigenaar zal nu de zaak
.voor de rechter brengen.
. l
Wanneer uit de zaal vragen worden gesteld over een eventueel te houden congres, dat uiterlijk 25-5-1985 zal moeten worden
gehouden, wordt geantwoord dat er tientallen zaaleigenaren zijn
benaderd zonder erin te slagen een zaal vast te kunnen leggen.
merkt op dat ingevolge de grondwet een ieder het recht
heeft van vergaderen.
Wanneer dit onmogelijk wordt gemaakt moet de overheid maar
zorgen dat er vergaderd kan worden.
zal gaan onderzoeken of het mogelijk is een eventueel
congres te laten plaatsvinden in een legerkazerne.
SEGERS zal de statuten van de CP nalezen of daarin mogelijkheden zijn om in uiterste noodzaak de bevoegdheden van het congres over te hevelen naar het hoofdbestuur.
Na een korte pauze komt de verkiezing van de twee nieuwe
dagelijkse bestuursleden aan de orde.
Door het dagelijks bestuur worden voorgedragen
en
,. Andere kandidaten zijn ~
en VREESWIJK. De vier
l kandidaten worden respectievelijk gesteund door:

200 l
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SEGERS

DE WIJER,

VREESWIJK.

Achtereenvolgens presenteren de kandidaten zich voor de
aanwezigen waarbij VREESWIJK wordt waargenomen door
,'
. en
.
Vervolgens worden de stembriefjes uitgereikt, waarbij ieder
HB-lid twee kandidaten mag aankruisen.
Na telling blijkt de uitslag als volgt te zijn:
VREESWIJK - 20 stemmen
- 21 stemmen
- 29 stemmen

- 52 stemmen,

waarmee de twee laatstgenoemden gekozen zijn in het dagelijks bejstuur.
Vervolgens wordt door
f een brief voorgelezen
afkomstig van
" ' " > , waarin deze schrijft dat SEGERS hem
beloofd heeft dat alle gemaakte onkosten door de partij vergoed
zullen worden.
Gedurende lange tijd heeft
niet meer over onkosten gesproken maar komt nu ineens met een declaratie van ruim
ƒ 10.000,-.
. trekt de zaak nogal in het belachelijke, hetgeen wrevel opwekt bij de aanwezigen.
__
Mede gelet hierop en het late tijdstip eindigt de vergade200

1) Zo nodig inde» njfarloerlng nngtvtn.
VERVOLGBLAD Nr.

ring in een chaos.
De zaalhouder dreigt de zaal te ontruimen als de voorzitter
_de vergadering niet snel zal beëindigen.
Snel wordt een adviescommissie samengesteld,bestaande uit:
uit Marknesse n»g.o.f'
uit Amstelveen
en
', welke de zaak zal onderzoeken en advies zal uitjbrengen aan het dagelijks bestuur.
Omstreeks 01.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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Centrumpartij
HoofdMkratarlul
Paribus 870
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T«i 070-469380

Pamrn

AAN: ALLE LEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR
VAN DE CENTRUMPARTIJ.

: DB/ds/ML
, 3 mei 1985.
Geachte Partijgenoot (note),
Door het te laat verschijnen van "Centrumnieuws", waarin oproepen
zijn geplaatst voor kandidaatstellingen, waren wij genoodzaakt,de
Hoofdbestuursvergadering gepland op 3 mei 1985 te annuleren.
Bij deze nodigen wij u uit, tot het bijwonen van de Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij, welke gehouden wordt op maandag
13 mei 1985 on 20.00 uur.De juiste plaats kunt u vernemen, door op
12 mei (helaas zondag) de Partijsecretaris te bellen onder nummer:
O 8850 - 2 l** 13.
Gezien het speciale karakter van deze vergadering zullen geen genodigden worden toegelaten, slechts die personen die vermeld staan op
de "genodigdenlijst" en dus ook een uitnodiging hebben ontvangen,
worden toegelaten. Deze uitnodiging is STRIKT PERSOONLIJK.
U een goede en vruchtbare vergadering toewensend, verblijven wij,
met vriendelijke partijgroeten, namens het Dagelijks Bestuur,

aris.

cc.: Moties van de Kringen Amsterdam/Haarlem en antwoord DB.
Agenda.

H O O F D B E S T tl U R S V E R G A P E n T T"»

r B il T B U M P A H T U.

13 mei 1985. te Veenendaal.

a__g e n d a.:

1.

Opening door de partijvoorzitter Mr. Lier.

2.

Notulen

3.

Mededelingen/ingekomen stukken.
3a. Motie nurmer l Amsterdam/Haarlem
3b. Motie nummer 2 Amsterdam/Haarlem.

Ü.

Kandidatuur Tweede Kamerverkiezingen 1986.
i*a. Voordracht van het DB nrs. l t/m 5.

5.

Verkiezing lijstaanvberder.
5a. telling en uitslag verkiezing lijstaanvoerder.

6.

Verkiezing van de plaatsen 2 t/ra 5.
6a. telling en uitslag verkiezing plaatsen 2 t/m 5.
PAUZE.

7.

Aanvulling DB met twee personen.
7a. Voordracht van het DB.
7b. Bekendmaking overige kandidaten.
7c. presentatie ( 3 min.) van de kandidaten.

8.

Verkiezing van de nieuwe DB-leden.
8ë. telling en uitslag van de verkiezing.

8b. installatie der nieuwe DB-leden met korte toespraak.
9.

Rondvraag en sluiting door de partijvoorzitter.

CENTRUMPARTIJ
Kring Amsterdam
Postbus 79 •
I000 AB Amsterdam
tel. 020-85 05 84

Aan het Dagelijks Bestuur van de
Centrumpartij

Amsterdam, 18 april 1985

Geacht Bestuur,
Op 4 april jl. zijn de kaderleden van de kringen Haarlem en Amsterdam bijeengekomen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen inzake strategie en
organisatie. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat er nogal wat onvrede
bestaat over het funktioneren van de partij als geheel en in het bijzonder
de centrale organisatie en begeleiding.
Enkele van de belangrijkste punten van kritiek betreffen hier:
- het funktioneren van het partijbureau cq. sekretariaat t.a.v. de kringen
•n vice versa;
- de huidige financiële verhouding tussen centrale partij en kringen;
- de gebrekkige informatiestroom betreffende financiën, bestuurswisselingen,
processen en aktiviteiten;
- het te weinig uitschrijven van hoofdbestuursvergaderingen;
- te weinig aktiviteiten;
- de inhoudelijke en technische kwaliteit van de televisie-uitzendingen.
Deze punten van kritiek moeten niet opgevat worden als een persoonlijk aanval
op DB-leden, maar zijn ontsproten uit bezorgdheid voor het voortbestaan van
de Centrumpartij als laatste houvaaf voor een leefbaar Nederland:
Wij hebben dan ook gezocht naar andere mogelijkheden om de partij zo optimaal
mogelijk te kunnen laten funktioneren. Deze gedachtenwisseling heeft geleid
tot de wens een tweetal moties in te dienen op de eerstvolgende hoofdbestuursvergadering. Wij verzoeken uw kollege dan ook deze moties op te nemen op de
agenda van de eerstkomende hoofdbestuursvergadering. Gezien de omvang^van de
moties en de bestuurlijke konsekwenties die er vanuit zouden gaan, kopieën
hiervan bij de uitnodigingen in te sluiten, opdat men er vroegtijdig kennis
van kan nemen. Staande de vergadering zijn vertegenwoordigers van bovengenoemde
kringen gaarne bereid e.e.a. toe te lichten.
Voorts vilden wij uw kollege met klem verzoeken tijdig overleg te voeren met
bovengenoemde kringen.
Hoogachtend,
namens de kringen Amsterdam en Haarlem

K.L. Broekman, sekretaris kring
Amsterdam.

MOTIE l

OD het functioneren van de verschillende bestuurslagen zo optimaal mogelijk
te laten verlopen, stellen de ondergenoemde kringen voor verdergaande
specialisatie binnen het Dagelijks Bestuur tot stand te brengen dan de
scheiding voorzitter, secretaris, penningmeester en overige DB-leden,
on de volgende redenen:
• ontlasting van bestuursleden die dag en nacht in de weer zijn en daardoor
overwerkt dreigen te raken;
* net bijdrages, kritiek, specifieke informatie, op- of aanmerkingen weet
men dan precies wie men moet benaderen zonder dat ieder DB-lid benaderd
hoeft te worden of het hele DB voor de totale uitvoering verantwoording
hoeft af te leggen.
Hij denken aan een model dat vergelijkbaar is met de Ministerraad tegenover
de Staten Generaal. Daarbij kan zowel het hele kabinet als iedere minister
afzonderlijk ter verantwoording worden geroepen voor het door hem gevoerde
beleid, verzocht worden informatie te geven, etc. Belangrijke besluiten
worden echter binnen de Ministerraad bij meerderheid van stemmen genomen.
Ook zouden we vast een indeling willen geven van de te verdelen portefeuilles,
maar deze is echter ter beoordeling van het DB zelf.
"l. technische organisatie (statuten, huishoudelijk reglement, instellen
commissies) en financiën;
2. administratie en periodieken;
3. correspondentie en secretariaat;
4. coördinatie en planning activiteiten;
S» media + propaganda;
6. ombudsman binnen DB, die moet zorgen voor een soepel verloop bij organisatorische of technische problemen en deze 20 snel mogelijk tot een einde
moet proberen te brengen.

Deze DB-leden zouden zich dan moeten laten bijstaan en/of het voorzitterschap
moeten bekleden van die commissies die daarvoor in het leven zijn geroepen bij
de laatste HB-vergadering (kascoramissie, mediacommissie, geschillencommissie).
Deze motie
bet gevolg
hiermee de
motie zult

is ingegeven uit bezorgdheid voor de vele problemen en kritiek die
zijn van een episode die we nu allemaal hebben afgesloten, en hopen
part'uen Nederland te dienen. Wij verwachten dan ook dat U deze
ondersteunen.

Namens de kringen Haarlem en Amsterdam.

MOTIE 2
Om de kringen enige ruimte te geven tot het organiseren van activiteiten op
lokaal niveau en de mogelijkheid te geven regelmatig te corresponderen met
kringleden, stellen ondergenoemde kringen voor 15 % van de lidmaatschapsgelden over te hevelen van de centrale kas naar de kringkassen.
'Hierover moet periodiek verantwoording afgelegd worden aan de kascommissie
cq. penningmeester die alle bevoegdheden krijgt die nodig zouden zijn voor

controle. .
. Ook is het mogelijk om het toezicht van de kringkassen op basis van een
rekening-courant verhouding bij de penningmeester te laten.
Namens de kringen Haarlem en Amsterdam.

Geachte partijgenoten,
Hierbij ingesloten vindt u een tweetal "moties" ingediend door de Kringen
Amsterdam en Haarlem. Ondanks het feit, dat deze "moties" slechts door de
secretaria van Kring Amsterdam zijn ondertekent, menen wij er goed aan te
doen, om tijd op de komende Hoofdbestuursvergadering te besparen, door middel van dit schrijven, reeds op vele vragen in deze "moties" te antwoorden.
Motie nummer 1.
Deze motie bestaat uit een zestal punten (wensen) t.w.:
1. technische organisatie. Voor deze technische organisatie heeft
het PPK (Platvorm Politieke Koers) reeds besloten, dat een aantal commissies worden gevormd, welke allen hun eigen taakgebied
krijgen. Deze commissies resorteren onder de Stichting Weten schappelijk Bureau van de Centrumpartij o.l.v. Dr. W.J.BruiJn.
In de aanstaande bijeenkomst van het PPK (zaterdag 11 mei 1985)
staat invulling van deze commissies op de agenda.
Het zal beslist niet zo gemakkelijk zijn om hiervoor de Juiste
mensen te vinden, want voor elke functie wordt specialisatie, verlangd, terwijl wij er naar streven zo weinig mogelijk functies
door,één en dezelfde persoon te laten invullen.
Daarnaast is het zo, dat er een besluit is genomen, dat adviseurs
alleen nog maar kunnen worden benoemd wanneer ze ook daadwerke lijk lid zijn van de Centrumpartij, dit in tegenstelling met het
verleden.
2. administratie en periodieken. Een combinatie die al meteen mank
gaat, omdat administratie heel wat anders is dan periodieken. De
algemene administratie werd voorheen gedaan door een viertal be taalde krachten. Na het wegvallen van deze mogelijkheden en de financiële situatie waarin wij de Partij aantroffen, moesten wij voor
het continueren van de activiteiten, roeien met de riemen die we
hadden en dat was niet veel. Er was wel altijd veel kritiek, maar
nauwelijks activiteit. Het bleek dan ook dat de meeste kritiek altijd uit de hoek kwam waar zelf de minste activiteiten werden ontplooid.
Echter ook dit punt van de motie is achterhaald. Want het DB heeft
bij de vier samenwerkende Kringen van Zuid Holland een aantal vrijwilligers bereid gevonden om DAGELIJKS het Partijsecretariaat in
Den Haag te bemannen (vrouwen). Een daad die waardering verdient,
want het blijkt, dat er altijd nog een groot aantal Kringen zijn die
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast zal de
heer Jan Hageman dagelijks optreden als coc&inator en het werk verdelen en coördineren dat
op het secretariaat dient te geschieden.
Voorts kan de heer Hageman rekenen op de medewerking van een aantal
vrijwilligers die hem helpen bij het post- en verzendklaar maken van
'mailing' (hieronder verstaan we regelmatige mededelingen aan Hoofdbestuursleden en leden o.a. verzending Middenweg en Centrunnieuws).
Periodieken; De periodieken vallen onder de bevoegdheid van de betreffende redactie die voor Middenweg een andere is dan voor Centrumnieuws. De samenstelling en invulling gebeurt door de redacties. Voor
Middenweg is voorzien, dat dit blad tenminste << maal per jaar ver schijnt, terwijl het Centrumnieuws 10 maal per jaar verschijnt, dus
éénmaal per zes weken. Hier heeft het de laatste tijd nog al ge schort aan samenwerking, zodat herhaaldelijk Centrumnieuws te laat
verscheen. Om dit te voorkomen, heeft het DB besloten alle vertragende schakels uit te sluiten en het Centrumnieuws geheel in eigen beheer te houden, zodat ook inderdaad elke zes weken een Centrumnieuws
verschijnt, en wij niet langer meer aangewezen zijn op onvoorspelbare gebeurtenissen of overbelaste personen.

-Z3. correspondentie en secretariaat: Het secretariaat is reeds aan
de orde geweest en we weten hoe dit wordt bemand. De eerste selectie van de binnenkomende post gebeurt op het Partijsecreta riaat. De post bestemd voor penningmeester en secretaris worden
door beide personen zelf uitgevoerd, evenzo correspondentie die
te maken heeft met het te voeren beleid of onderhande zijnde beleidskwesties.
De routine-afwikkeling geschiedt op het secretariaat, zoals *<**
bijhouden van mutaties (nieuwe leden inschrijven, betalingen registreren, bedankers afvoeren etc), waardoor een ledenadministratie
ontstaat die 'up to date' is.
_.
Voorts zal het secretariaat worden belast met het opbergen, aneggen en registreren van afgewerkte en uitgaande cerresP°"dent„ '
alsmede het verzenden van de «discussiestukken' voor PPK en Hooi abestuur.
Het Partijsecretariaat dient op de kortst mogelijke tijd operationeel' te zijn, waarnaar in samenwerking met de vrijwilligers
wordt gewerkt.
i». Coördinatie en planning activiteiten.: Ook hierin zijn voorzie ningen getroffen. Als coördinator ( en planning kan er ook nog
wel bij denk ik ) is aangesteld de heer Vreeswijk uit Utrecht
in samenwerking met dé heer Hageman uit Gouda. Zij hebben zien
dan ook reeds duidelijk gemanifesteerd bij de handtekeningenacties
in Hoogvliet, Leerdam en niet te vergeten 'de Polder'. Ook in de
toekomst zullen zij hun activiteiten uitbreiden, vandaar ook de
oproep voor medewerkers in het Centrumnieuws van april (nr.2.K
Wij zijn benieuwd of buiten kritiek in de Kringen ook mensen bereid
zijn om aan de uitbreiding van de Centrumpartij mee te werken, door
Vreeswijk en Hageman in hun activiteiten te ondersteunen door daadwerkelijk mee te gaan werken en handtekening en colportageacties
mee te gaan organiseren en realiseren.
5. Media en Propaganda.; Het DB en het PPK hebben bij de vorige PPK
bijeenkomst reeds het besluit genomen een Media-commissie in te
stenen De invulling zal geschieden op de PPK-bijeenkomst van
11 mei 1985.
6. Ombudsman binnen DB.: De omschrijving van de taak van een ombudsman
lijkt op die van een coördinator activiteiten. Indien we komen tot
een 'ombudsman' dus een 'vertrouwensman' dan zal daar een heel andere betekenis aan gehecht moeten worden. Voorlopig zullen wij het
zonder deze 'toeverlaat, vraagbaak, vertrouwensman, adviseur moeten stellen, omdat we bij onenigheid terecht' kunnen bij de be roepcoramissie", die in deze "motie" niet wordt genoemd. Deze be roepcommissie wordt ook ingevuld op het komende PPK. Voorts fungeren een aantal personen in het DB reeds als «ombudsman", zowel op
juridisch als sociaal-economisch gebied en is er heel «Jt hulp ver'
strekt aan diverse leden. Alleen we adverteren daar niet zo mee.
Wij zijn het niet eens met de indieners van de "motie" dat deze commissies onder de competentie van het DB zouden moeten vallen. Immers men kan niet generaliseren, daarvoor is de aard der werkzaamheden te uiteenlopend. Een fi^eelte
zal onder het Wetenschappelijk Bureau resorteren, een ander deel onder het PPK
en de meer administratieve tak zal onder het DB blijven.
U ziet.- de bezorgdheid, waaruit deze "motie" is geboren, was reeds enige tijd
niet méér gegrond, omdat het DB en het PPK zich hierover reeds hadden uitge sproken en r!eas voorzieningen waren getroffen. Alleen de invulling was een
oSzich zelf staande zaak, die thans geschiedt. Men dient er zich rekenschap
van te geven, dat dit DB een financiële planning heeft, waarbij wij de bijeengeschraapte gelden zodanig hebben verdeeld, dat we tot aan de as. verkiezingen

-3uitkomen, en er ook van overtuigd zijn, zodanige maatregelen te hebben genomen, dat de 'periodieken' tijdig verschijnen, informatie niet achterwege
blijft, maar wij toch moeten woekeren met de hoge porti-kosten. Vandaar.dat
de meeste informaties gecombineerd zullen worden met het verschijnen van
het Centrumnieuws.
Motie nummer 2.
Motie nummer 2 is ook een achterhaalde zaak. Het is heel erg gemakkelijk
om te stellen, dat 15 % van de contributiegelden dienen te worden overgeheveld naar de Kringen. Maar de Kringen hebben zich schijnbaar nooit afgevraagd, hoeveel hunner leden contributie betalen en waar het Dagelijks Bestuur de kosten voor het instandhouden van het partij apparaat heeft be taald.
Zou het niet verstandiger zijn om de betreffende Kringen eerst nieuw leven
in te blazen, moeten wij de Kringen niet eerst activeren, zodat er weer
nieuwe activiteiten ontstaan,en de leden weer gemotiveerd worden en het gevoel hebben, dat er weer een organisatie achter staat, Activiteiten die meewerken aan de uitbouw en de bloei van de Centrumpartij, met daarna alle resultaten van dien. Wie niet zaait, zal niet oogsten !
Het DB heeft plrn. anderhalve maand geleden een beslissing genomen, die
luidt, dat iedere Kring zelf de contributie, gaat innen. 20 % van de ont vangen gelden zijn voor ëe betreffende Kring. Dan dragen deze Kringen tenminste ook hun steentje bij aan de werkzaamheden die er noodzakelijkerwijze
gedaan dienen te worden in een organisatie. De Kringen mogen zelf uitmaken,
of zij de mensen die de incasso's verrichten hiervoor een vergoeding geven
en bepalen zelf de hoogte hiervan, echter dient het wel van de eigen 20 %
betaald te worden.
De Kringen die in gebreke blijven met de incasso van de contributiegelden
kunnen geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding voor de Kringwerkzaamheden, daar wij in die Kringen zelf mensen zullen sturen, welke de Incasso
gaan verrichten, waarbij die incasseerders de 20 % uitbetaald krijgen als
onkostenvergoeding en tegemoetkoming.
De betreffende Kringen worden zodoende dan ook verplicht om weer eens kontakt met hun leden op te nemen, en het bestuur van de betreffende Kring weet
dan ook meteen hoe de zaken er in hun Kring voorstaan. Vele Kringen realiseren zich niet, dat het juist in hun Kring is, waar het slechtst de contributie wordt betaald door dè-motivering in verband net het ontbreken van activiteiten (vergaderingen» bijeenkomsten, folderactie»,cursussen etc.).
Ook deze "motie" ia een achterhaalde zaak, en alle Kringen zullen binnen afzienbare tijd een aantal acceptgirokaarten ontvangen van niet betalende Ie den, met het verzoek deze te incasseren. Van de geincasseerde gelden dient
80 % te worden afgerekend met de Partij-penningmeester.
Wij menen, dat wij u naar voldoening hebben Ingelicht omtrent de stand van
zaken, zodat wij deze "moties'* met een sneltreinvaart kunnen afdoen, opdat
onze overvolle agenda niet nog meer uitloopt, dan reeds nu het geval is.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij,
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Notulen van de Hoofdbestuursvergadering van vrijdag 25 januari 198S.

Opmerking: Aangezien gebleken is, dat de notulen naar buiten -uit lekken,
worden opzettelijk de namen van de aanwezigen uit de notulen
gehouden, teneinde te voorkomen, dat bepaalde personen in
moeilijkheden komen en dientengevolge hun werk kwijt raken.
Wij «toeten zorgvuldig omspringen met die leden, die actief
voor de partij zijn, naar helaas nog niet naar bulten kunnen
treden. De notulen zijn voornamelijk van belang om te achterhalen wat besproken en wat besloten is. Wie wat gezegd heeft
is van ondergeschikt belang. Het belang van de partij dient
voorop te staan en een ieder is daaraan ondergeschikt.

( W. Sparreboom )
Plaats van de vergadering:

Zuid-Holland.

Aanwezig: ca. 60 personen
Afwezig : 6 personen met kennisgeving. ( bekend bij partij-secretaris )
20.20 uur. Lier neemt de leiding van de vergadering op zich en opent de
vergadering.
.?.

Vaststelling notulen Hoofdbestuursvergadering van 26 oktober 1984.
Er zijn geen op of aanmerkingen, zodat de notulen zijn vastgesteld.

3-a

Mededelingen;
Segers; Volgens een NIPO-onderzoek zouden 4% van de kiezer* op
de Centrumpartij gaan stemmen en 4% overwegen om op de Centrumpartij
te gaan stemmen. Dit zou betekenen, dat de Centrumpartij bij de
volgende verkiezingen op 12 zetels zou komen te staan.

3-b

Ingekomen Stukken:
Geen.

3-c

Uitgaande stukken:

4_

Geen.
Instellen van een mediacommisaie
Sparreboom;De bedoeling van het instellen van een mediacommissie
is om de externe propaganda van de partij, vervat in vooropgestelde
richtlijnen, te bundelen tot een goed geheel. De leden, die in deze
commissie gekozen zullen worden, dienen zich te bekwamen op het gebied
van televisie en radio. Zij zullen met een eindproduct moeten konen,
die de partij een politiek volwassen aangezicht geeft. Teveel mensen
hebben zich in het verleden met de televisie en de radio bemoeid,
terwijl het eindresultaat niet datgene was, wat er van verwacht werd.

- Niet -

Niet alleen de televisie en de radio zal de aandacht hebben van deze
commissie. Zij dient ook de folders van de partij samen te stellen
of ingediende folders op kwaliteit en inhoud te bekijken. Tevens
dienen er twee personen uit deze commissie te worden aangewezen,
die zullen fungeren als persvoorlichters van de partij. Zij zullen
zich op dit gebied moeten bekwamen en als eis kan worden gesteld,
dat zij representatief zijn voor de partij en het partijprogramma goed
kunnen verwoorden. De mediacommissie is verantwoording verschuldigd
aan het Hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur wijst het Hoofdbestuur
op de noodzaak van het instellen van een mediacommissie. De verkiezing van de leden van de mediacommissie, alsmede de taakomschrijving
en het op te stellen reglement van orde voor deze commissie, komen
op de agenda van de eerstvolgende Hoofdbestuursvergadering. Het gaat
er nu alleen maar om of er wel of niet een mediacommissie wordt ingesteld.

Het dagelijks bestuur van de Centrumpartij stelt U voor, om Uw instemming te verlenen, voor het instellen van een UEDIACOMIISSÏE.

Uit de aanwezigen wordt nog opgemerkt, dat er al een mediacommissie
was ingesteld.
Lier; De oude commissie werkte niet en is opgeheven.
Het voorstel wordt in stemming gebracht, liet algemene stemmen is
het voorstel van het dagelijks bestuur aangenomen.
Besluit:

Bij de eerstvolgende Hoofdbestuursvergadering worden de leden van
de Mediacommissie gekozen en het reglement van orde, alsmede de
taakomschrijving van deze commissie vastgesteld.

/- instellen
bijv.

Instellen van een BeroepcommiBBie
Sparreboom: De bedoeling van het instellen van een beroepcommisBie
is om de interne geschillen, die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld
tussen: - Leden en Bestuur
- Leden onderling, maar dan bij exceptionele gevallen
- Besturen onderling,
of na gesloten overeenkomsten en besluiten, te bemiddelen. Kortom
is er een geschil, dan kan er bij deze commissie beroep worden aangetekend. De commissie zal de geschillen toetsen aan het partijbelang en/of de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij.
De comniffsle zal beide partijen horen en daarna advies uitbrengen
aan het Hoofdbestuur. De commissie kan een eventuele sanctie/rteneinde de partijen te dwingen zich aan het advies, dat door de Beroepcommissie is uitgebracht, te houden. De commissie zal toezien op de
naleving en handhaving van het advies. De leden die voor deze commissie gekozen zullen worden, dienen over een behoorlijke dosis
mensenkennis te beschikken. Een eventuele juridische achtergrond
van het lid is aan te bevelen. Het dagelijks bestuur wijst het Hoofdbestuur op de noodzaak van het instellen van een Beroepcommissie.
De verkiezing van de leden voor de commissie, alsmede de taakomschrijving en het op te stellen reglement van orde voor deze commissie komen op de agenda van de eerstvolgende Hoofdbestüursvergaderinj
Het gaat er nu alleen maar om of er wel of niet een Beroepcommissie
wordt ingesteld!
- Voorstel -

Het dagelijks bestuur van de Centrumpartij stelt U voor, om Uw Instemming te verlenen; voor het Instellen van een BEROEPCOMMISSIE.
Uit de aanwezigen wordt nog gevraagd naar bét verschil tussen een
beroepcommissie en een ballotagecommissie. Na het verschil te hebben
uitgelegd, wordt het voorstel in stemming gebracht. Met algemene
stemmen wordt het voorstel van het dagelijks bestuur aangenomen.
Besluit;

—

Bij de eerstvolgende Hoofdbestuursvergadering worden de leden van
de Beroepcommissie gekozen en het reglement van orde, alsmede de
taakomschrijving van deze commissie vastgesteld.

Instellen van vaste commissies voor advies en bijstand Inzake
de landspoli tlek.
Sparreboom; Om het overheidsapparaat zo doelmatig en doorzichtig
mogelijk te maken, is het van belang, dat het aantal Ministeries
wordt beperkt tot tien. In het partijprogramma, waar de ideologie
van de partij wordt behandeld, kunt U lezen waarom dit noodzakelijk
is en wat de voordelen hiervan zijn. Het is belangrijk dat de partij
zijn politieke opstelling naar buiten uit zorgvuldig overweegt en
met gegevens kan onderbouwen. Tevens zal de politieke basis van de
partij dienen te worden verbreed. Verder van gewichtig belang is
dat de partij in zijn te voeren politiek actueel blijft en niet
achter de feiten gaat aanlopen. Vorenstaande argumenten eisen van
de partij, dat op korte termijn werkgroepen worden ingesteld, die
als vaste commissie voor Advies en Bijstand inzake de Landspolitiek,
gekoppeld aan één of meer Ministeries, gaan werken aan de partijpolitiek. Ingevolge het partijprogramma kennen wij de navolgende
tien Ministeries: JL Algemene Zaken, £ Buitenlandse Zaken, ï> Justitie,
4. Binnenlandse Zaken, jB Onderwijs, Kunst en Wetenschap, £ Financiën,
T_ Detentie, B Welvaart (Economische Zaken, Landbouw en Visserij),
9 Welzijn (Sociale Zaken, Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid),
10 Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Waterstaat en Milieuhygiëne). Logisch zou zijn, dat er tien commissies
worden Ingesteld, omdat er ook tien Ministeries zijn. Onze partij
in opbouw beschikt nog niet over voldoende kandidaten om de plaatsen
in de verschillende commissies in te vullen. Om te beginnen met vijf
commissies lijkt ons een redelijk alternatief, waarbij met de blik
op de toekomst gericht, verwacht mag worden, naarmate de partij in
ledenaantal zal uitbreiden, het aantal commissies zo spoedig mogelijk op tien zal staan. De commissies zullen onder het Wetenschappelijk Bureau van de Centrumpartij gaan fungeren. Als de commissies
zijn vastgesteld op de Hoofdbestuursvergadering, zal de invulling
van de kandidaten de volgende stap zijn. Hiervoor zal een oproep
worden geplaatst in het Centrumnieuws en de Middenweg. Wij denken
hierbij aan een profielschets. Het Wetenschappelijk Bureau zal uit
de kandidaten een voordracht samenstellen en voorleggen aan het
Hoofdbestuur, waar de uiteindelijke verkiezing zal plaatsvinden.

- Voorstel -

Het dagelijks bestuur van de Centrumpartij stelt U voor, om Uw
Instemming te verlenen, voor het instellen van de navolgende commissies:
JL Algemene Zaken en Financiën, 2 Buitenlandse Zaken en Welvaart,
ji Justitie en Defeafie, jl Binenlandse Zaken en Milieu en j> Onderwijs, Kunst, Wetenschappen en Welzijn.
Segers vult het betoog van Sparreboom aan en wijst de aanwezigen
op het nut van de commissies. Doordat de partij de beschikking heeft
over alle Tweede Kamer stukken kan de partij, middels deze commissies, zich alvast voorbereiden op het toekomstige Tweede Kamerwerk.
Door de stroom van informatie kan de partij ook over een betere
achtergrondinformatie beschikken voor nota's, die weer een uitbreiding geven van het verkiezingsprogramma.
De Wijer stelt, dat alleen die «aken de aandacht moeten hebben, die
van belang zijn.
Gr ontstaat nog een korte discussie over de samenstelling van de
commissies. Daar het hier niet zozeer ging in welke hoedanigheid
de commissies zullen gaan werken, maar of de commissies wel of
niet worden ingesteld, wordt de discussie door de voorzitter afgekapt. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Het algemene stemmen wordi het voorstel van het dagelijks bestuur aangenomen.
Besluit;

Er worden 5 commissie* ingesteld, die als vaste commissie voor
Advies en Bijstand inzake de Landspolitiek gaan werken onder het
Wetenschappelijk Bureau van de Centrumpartij.

2.

Inventarisatie van de Kieskringen

5.

Dit punt wordt op de agenda van het gecretarlssenoverleg geplaatst.
Invulling samenstelling Hoofdbestuur
Lier; De 2% regeling wordt van kracht, voordat de statuten zijn
bekrachtigd (nieuwe) . Als afvaardiging voor een Kring geldt datgene wat in het Centrumnieuws heeft gestaan. In augustus 1985 zal
er een eerste bijstelling plaatsvinden, aan de hand van het dan
geldende ledenbestand.
Sparreboom; Binnen 14 dagen moeten de Kringsecretarissen bij mij
de afvaardiging naar het Hoofdbestuur bekend maken, voorzien van
adres, woonplaats en telefoonnummer. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

JE. '

Instellen van een landelijke coördinator voor folder acties
Lier vraagt aan de aanwezigen of er iemand bij is, die zich
geroepen voelt, de functie van landelijk coördinator op zich
te nemen. Vreeswijk stelt zich beschikbaar.
Met ruime meerderheid van stemmen wordt Vreeswijk gekozen als
landelijk coördinator voor folderacties.

Besluit;

Vreeswijk aangesteld als Landelijk Coördinator voor folderacties.

- 10 Politieke -

10

Politieke vorming en gemeenteraadscursus
Segers; A.s. woensdag beginnen we in Brabant net een cursus
politieke vorming en een gemeenteraadscursus. De bedoeling is
dat de cursisten enig inzicht in de politiek krijgen en door
rollenspel leren de tegenstanders met argumenten af te troeven.
De cursisten wordt ook geleerd op wat voor wijze zij de Centrumideologie moeten uitdragen. Medio naart moet er ook een cursus
in Den Haag gaan beginnen, Indien er genoeg kandidaten zijn. De
kringen in Zuid-Holland moeten hun mensen motiveren om naar die
cursus toe te gaan.
De Kring Haarlem meldt, dat zij ook met een cursus van start
willen gaan, maar zij hebben nog geen cursusleider.
Tijdens de vergadering stelt een Hoofdbestuurslid uit Amsterdam
zich beschikbaar als cursusleider voor de Kring Haarlem, zodat
dit probleem is opgelost.

11

Wat verder ter tafel komt en de rondvraag
Mevr. Segers: In het Algemeen Dagblad heeft op de voorpagina
een advertentie gestaan van de Centrumpartij, te weten:
Centrumpartij tegen racisme en discriminatie.
De kosten van deze advertentie is betaald door enthousiaste
Centrumpartijleden. Indien mogelijk willen wij doorgaan met
dergelijke advertenties, maar de kas van de partij kan dit niet
opbrengen. Mijn verzoek is of een ieder een kleine bijdrage
wil geven om de advertentie voor de televisieuitzending te
kunnen bekostigen.
In de pauze, die drie kwartier duurde,, werd ƒ. 740,- opgehaald.
Br stond nog een bedrag van ƒ.190,80 open, zodat er ƒ.549.20
in de pot blijft voor de volgende televisieuitzending.
Door de aanwezigen zijn de volgende vragen gesteld;
- Of de leden wel hun contributie betalen en of het mogelijk is,
dat er lijsten komen, waar de kringen op kunnen zien wie contributieachterstand hebben.
- Info-aanvragers en nieuwe leden dienen zo snel mogelijk bezocht
te worden. De kringen dienen hier dan ook zo snel mogelijk van
in kennis te worden gesteld.
- De ingezonden stukjes bij de diverse dagbladen zijn een stuk
gratis reclame voor de partij en baar denkbeelden. Dit moet
bij de leden gestimuleerd worden.
- Br wordt gevraagd of er al iets is gedaan voor een partijlid,
die In het ziekenhuis ligt.
- Eén van de Hoofdbestuursleden is van mening, dat de voorzitter
van het dagelijks bestuur geen voorzitter kan zijn van het Hoofdbestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn tevens lid van
het Hoofdbestuur, zodat er geen enkele reden aanwezig is om
een andere voorzitter te kiezen.
- De jeugd moet ook benaderd worden. Deze vormen een belangrijke
doelgroep voor de Centrumpartij. Getracht wordt om voor de Jeugd
een speciaal info-pakket samen te stellen.
- Eén van de Roofdbestuursleden stelt, dat nieuwe Hoofdbestuursleden, zich voortaan aan het Hoofdbestuur moeten presenteren.
- Indien mogelijk moet er ook geld vrijgemaakt worden voor pennen,
buttons en stickers met reclame van de partij. Er is veel vraag
naar dit soort artikelen. Eén van de Hoofdbestuursleden, afkom- stig uit -

atig uit Rotterdam, deelt mede, dat men bij hem stickers kan kopen
voor 25 et per velletje. Dit zijn kleine ronde stickertjes met bet
Centrumpartij-vignet en het telefoonnummer van de partij. Er Icwam
echter wel een verzoek of deze stickers niet op de Nederlandse munt
geplakt konden worden, omdat dit niet gepast was en eigenlijk schandalig.
Het probleem van de infiltratie komt ook nog aan de orde. Wanneer
infiltranten zich als lid laten inschrijven en zij worden niet tijdig onderken** dan zouden zij bepaalde besturen, zij het op democratisch verkozen wijze, kunnen ontwrichten. Ondanks dat wij niets
hebben te verbergen, moeten wij toch allert blijven en proberen dit
zoveel mogelijk te voorkomen. Hier is een belangrijke taak voor de
Kringbesturen weggelegd.
Er wordt een beroep op solidariteit met kaderleden, die het financigel niet meer kunnen bolwerken, gedaan.
Dr. Bruyn legt een verklaring af aan de Hoofdbestuuraleden, inzake
de kwestie van de ƒ.5.000,—, die hij betaald zou hebben om in
de Tweede Kamer te komen. Hij wijst de Hoofdbestuur*leden er nadrukkelijk op, dat de afspraak om de Tweede Kamerzetel te laten
rouleren, niet tot stand is gekomen, door daarvoor ƒ.5000,— te
betalen. Hij verklaart, dat deze afspraak staatsrechtelijk gezien
niet mogelijk is, maar dat hij wel wil onderzoeken in welk opzicht
Janmaat privaatrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Er wordt een punt van orde ingediend met betrekking op het functioneren van het partijbureau in Den Haag. Afgesproken wordt, dat deze
kwestie bij het secretariasenoverleg op 4 februari 1985 behandeld
zal worden en dat er naar een oplossing gezocht zal worden.
Mevr. Segers deelt mede, dat zij met haar man, de Heer Segers,
uit eigen middelen 3 offset-machlnes en 2 plaatmakers voor de
partij hebben aangeschaft. Zij spreekt de hoop uit, dat deze
machines een behoorlijke bijdrage kunnen leveren bij het drukken
van folders.
Sparreboom deelt mede, dat er geen contactavond in Den Haag is
tot 15 maart 1985.
Lier sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

W. Sparreboom.
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II.

ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN

- Rechts-extremisme
III.

m
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De Centrumpartij
Persoonlijke ressentimenten blijven een hoofdrol spelen in de
ontwikkelingen binnen en rond de CP. Pogingen om vroegere coryfeeën van de partij opnieuw voor een rol in de partij te interesseren hadden een averechts effect. Intussen heeft
partijsecretaris SEGERS zijn positie aanzienlijk weten te versterken en wordt zijn aanwijzing tot lijsttrekker van de CP bij
de komende kamerverkiezingen steeds waarschijnlijker. De versterking van de positie van SEGERS heeft overigens wel tot gevolg
gehad dat de jongerenorganisatie van de CP, de Jonge Geuzen, zich
veel onafhankelijker is gaan opstellen. Deze jongerenorganisatie
wordt namelijk geleid door de vroegere oprichter van de CP, Henri
BROOKMAN, die een fervent tegenstander is van SEGERS en om die
reden als kaderlid van de CP niet meer gewenst wordt.

De grote onderlinge tegenstellingen verhinderden een honderdtal
leden niet om het vijfjarig bestaan van de CP met een gezellig
samenzijn te vieren. Onder het genot van een goed glas bleek men
toch nog redelijk optimistisch te zijn ten aanzien van de komende
Kamerverkiezingen.
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Betreft:

Kaderdag Centrumdemocraten

Op zaterdag^ 1 juni 19&5 werd in liet gebouw Binnenhof 6 •
een kad»rdag gehouden door de Centrumdemocraten.
De opkomst voor deze vergadering was niet erg groot. Vlak voor de
bijeenkomst waren er verschillende afzeggingen gekomen* Besloten
werd dan ook de vergadering informatief te houden en niet later
dan IJ.^O uur te besluiten, ook al in verband met de op die dag
heersende warmte.
Aanwezig waren;

T. GIESEN
#3 hannes G.H. JANMAAT

Hlfred J.C.

VIEELING

Ce vergadering werd geopend door JANMAAT, die aankondigde dat binnenkort de subsidies zullen afkomen en dat dan in september een
kader-weekend kan worden gehouden, waarbij dan enkele zaken kunnen
worden uitgediept. Hiermee ging iedereen akkoord.
VIERLING deelde mede dat door hem een rapport ie opgesteld inzake
een evaluatieonderzoek naar de foldercampagnes van de politieke
vereniging "Centrumdemocraten"
Hieruit blijkt dat de resultaten niet slecht zijn. Iedereen is
hier erg positief over. Genoemd wordt ook de laatste folderaktie
in Leerdam. Dit is erg belangrijk gezien de ppnnen van de geaeente-
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gemeentelijk» herindeling, waarschijnlijk in november van dit jaar.
Het is bekend dat ook de Centrumpartij daar aan mee gaat doen.
VTERLING vindt de reakties op het folderen in het algemeen nog niet
optimaal, omdat de verkiezingen nog te ver zijn verwijderd. Wel varwacht hij dat het in 1986 wel wat zal aantrekken maar dan zal er
nog veel werk verzet moeten woeden
deelt mede dat negatieve reakties hem in Katwijk niet
bespaard zijn gebleven. Hij heeft daar folders verspreid voorzien
van zijn foto. Er wordt au grote druk op hem uitgeoefend vooral van
de zijde van de P.v.d.A. en de V.V.D. Ook denkt hij hierdoor veel
klanten kwijt te raken. Alles bij elkaar genomen vindt hij het toch
wel moeilijk in deze situatie. JANMAAT is van mening dat hij toch
moet doorgaan.
Hierna komt de Nota Minderheden ter sprake. VIERLING heeft hierin
enkele wijzigingen aangebracht en wil dit voorleggen ter discussie*
JANMAAT vindt dat de bedragen die hierin genoemd worden er uit moeten
omdat dit ten opzichte van de achterban niet is te verkopen.
Anderen vinden dat deze bedragen er wel degelijk in horen.
GIESEN komt hierna nog even terug op de folderakties van de partij.
Hij vindt heit onjuist dat de naam van JANMAAT op het pamflet Is aangebracht. JANMAAT zegt dat dit alleen gedaan is om de relatie naar
de Cetrumdemocraten voor iedereen duidelijk te maken. Er ontstaat
da» een welles nietes discussie tussen beide heren. Hi£ blijkt dan
ook dat GIESEN een vervelende vraagstelling aan de dag gaat leggen
waarop JANMAAT tamelijk fel reageert. De venadering heeft de indruk
dat GIESEN duidelijk bezig is met informatie voor de C.P. Niet alleen
JANMAAT raakt hierdoor geïrriteerd ook andere vinden dat GIESEN bezig is de sfeer binnen de partij te verpesten.
Intussen maakt GIESEN veel aantekeningen wat bij
de opmerking
ontlokt waar dit allemaal voor nodig is»
GIESEN zegt dat dit zuiver informatief is. Verder vraagt hij hoeveel
info pakketten er per week worden verzonden en hoeveel leden dit al
heeft opgeleverd. VIERLING deelt mede dat er thans ongeveer 150 leden
zijn geregistreerd.
Na de rondvraag wordt de vergadering die toch wat in een kriebelige
sfeer eindigd,om ongevver 13.^5 uur besloten.
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VGRAVENHAGE, 2 juli 1985

Aan de leden der Centrumdemocraten
Betreft: Hoogte der contributie
Geachte Partijgenoten,
Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van onze partij besloten tot een
tijdelijke verlaging van de contributie voor het lidmaatschap.
Voor de periode van 1 juli 1985 tot 1 juni 1986 bedraagt de contributie voor alle leden tien gulden.
De leden die reeds zijn overgegaan tot betaling van één van de oude
tarieven, kunnen op verzoek restitutie van het teveel betaalde verkrijgen.
Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, gelieve u dit vóór
1 september a.s. aan ons door te geven, onder opgave van uw bank- of
gironummer. (Het secretariaat is gesloten van 15-07 tot 11-08 a.s.)
Na 1 juni 1986 zullen wij wederom een tarievenschaal naar draagkracht
invoeren. T.z.t. zullen wij u hierover inlichten.
Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben ingelicht, en wens u
een prettige vakantietijd toe.
Met vriendelijke groet,
hoogachtend,

namens de Partijsecretaris,
mevrouw S. Evenhuis
Hoofd Partij secretariaat

4 Het VRIJE: VOLK

Janmaat start
nieuwe partij

Janmaat sticht
nieuwe partij

De stlchtingsacte voor de
nieuwe partij is vorige week
door een notaris ondertekend.
Het dagelijks bestuur is gisteren bij een vergadering in het

Tweede-Kamergebouw
gevormd. Voorrltter u mevrouw
Rlnia uit Zuldland; haar man
is vice-voonitter. De meeste
bestuursleden hadden eerder
functies binnen de Centrumpartij.

craten. Met deze partij zal bij
ooit aan de volgende verkiezingen deelnemen.
De Centrumpartij heeft bezwaren tegen de benaming
Centrum-Democraten.

'Dom'

Het bestuur van de niéuwe
Het CP-bestuur betwist Jan- partij rond Janmaat zal voormaat het recht de titel „Centrumdemocraten'* te vroren: namelijk bestaan uit voorma„ue claim hebben wij. Al ons lige leden van de Centrumwerk draagt dat stempel. Die partij.
man is echt dom. om te veronderstellen dat hij met de Centrumdemocratie aan de haal l
TELEGRAAF 16-11-84
kan gaan", aldus secretaris Segers.
• Zie verder pag. 11
l

Centruinpartij loopt leeg
vervolg voorpagina
Voor zover de oprichting
van de nieuwe partij al bekend
was. Is ook in politiek Den
Haag schamper gereageerd op
de titel die de beweging meekrijgt. Deze wordt zelfs misleidend genoemd, omdat van een
centrumkoers helemaal geen
sprake zal zijn en evenmin van
begrip voor democratische
vrijheden.
.f—'maat verwacht telt dat
i v e Centrumpartij leden zich
'j hem zullen aansluiten.
.aar. zo stelt Rlnia vast. „wij
hebben een lijst opgesteld van
mensen die er bij ons in geen

1

geval inkomen, personen die
ons destijds als een baksteen
hebben laten vallen".
Volgens het Kamerlid is er
bij de Centrumpartij sprake
van een enorme leegloop, omdat velen „een kater hebben
gekregen van de intriges van
het dagelijks bestuur. Die
.mensen voelen zich bedrogen".
Bovendien sou de CP aan de
rand van het faillissement
staan.
De president van de Haagse
rechtbank heeft gisteren de eis
van het Centrumpartijbestuur
afgewezen, dat Janmaat zo'n
150.000 gulden zou moeten terugstorten in de partijkas. Vol-

W TROUW 16-11-84

we partij is volgens Janmaat vorige week de notaris gepasseerd.
De initiatiefnemers tot de nieuwe groepering zijn voor een
groot deel ex-CentrumpartUleden van de stroming-Janmaat
die het aan de stok kreeg met de
DEN HAAG (ANP) - Het Tweede partijleiding onder aanvoering
Kamerlid Janmaat zal voor bet van voorzitter Konst.
einde van het jaar toetraden tot
de onlangs opgerichte nieuwe De voorzitter van de Centrumpolitieke paitU Centrumdemo- democraten is
jaelf was geen lid
craten, janmaat, dte dese herfst
uut oe centrumpartij is geaet en van de Centrumpartij, maar
sindsdien onder eigen naam in haar man (viee-voomtter) was
de Tweede Kamer opereert, zal krtngvoonitter-Dordrecbt van
de CP. Ook de CP-kxIngvooRltmet de
itrui
ters uit Haarlem en Den Haag
meedoen
togen. Het Ka- (Van Duivenbode en Banetomerlid heeft dat gisteren gezegd. man) hebben slcb naar Janmaat» seggen aangesloten bJJ de
De stichtingsakte voor de nteu- nieuwe politieke party.

Janmaat gaat
met nieuwe
partij in zee

Janmaat
zonder partijnaam verder

v aa tfnze
parlementaire
redactie

(Van onze parlementaredactie)
DEN RAAG, vrijdag
DEN HAAG — Het Tweede-Kamerlid drs. H. JanHet Tweede-Kamerlid, dn.
maat heeft een nieuwe politieke partij opgericht Onder H. Janmaat (ex-Centrumparde naam „Centrumdemocraten" wil hij ook aan de tij), heeft een nieuwe partij
eerstvolgende verxiezingen meedoen.
opgericht, de Centrum-DemoGedurende de huidige kabinetsperiode zal hij echter de
uitgangspunten van de Centrumpartij bUjven verdedigen,
„Want daarop ben ik gekozen",
aldus het parlementslid dat
onlangs uit de CP i» geset
Overigens heen Janmaat al
xeer geruime Ujd bij geen enkel Kamerdebat het woord gevoerd. Ook itaat zijn spreektijd bij de behandeling van begrotingen nog op de" volle 90
-^*~ ten. die hem destijds ter
. .ilkking zijn gesteld.

ALGEMEEN' DAGBLAD f
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gens de rechtbank is niet aangetoond dat hij frau«?e zou hebben gepleegd.

j
{
!
i

DEN HAAG — Het TweedeKamvrlld Janmaat heeft gl«teren in de Kamer verklaard
dat hij optreedt als vertes;™woordlger van de nleuwr partij jCenU-umDeinocrateii.
Kamervoorzitter Dolman
liet daarop weten dat een kamerlid slechts de partij kan
vertegenwoordigen waarvoor
hij in de Kamer is gekozen. In
de officiële stukken zal de
nieuwe partij dan ook niet
worden vermeld.
Ook zal in de stukken achter
de naam van Janmaat niet
meer de naam van zijn vroegere partij, de Centrumpartij,
worden vermeld.

Janmaat treedt nu in
Kamer op voor
Centrum-Democraten
Van ome verslaggever
DEN HAAG - Volgens het Kamerlid
Janmaat heeft de Centrumparty de
hoge verwachtingen die zij „bij sommige delen van de Nederlandse bevolking" heeft gewekt niet kunnen waarmaken. Janmaat verklaarde woensdag
in een nagenoeg lege Tweede Kamer
voortaan te zullen optreden namens
een nieuwe partij, de Centnim-Pemocraien. Volgen» de laatste i
gen zou Janmaat zijn Kamerzetel ver-

Janmaat op rijn beurt wu
het CP-bestuur nu weer aanklagen wegens het doen van
een valse aangifte. Verder wil
men aantonen, dat de CenOfficieel mag juj de Centrumpartij in
trumpartijtop in het zadel zou
zijn geholpen door gesjoemel bet parlement niet meer vertegenwoormet stembriefjes tijdens een digen en blijft htf op persoonlijke titel
congres in Boekei. „Wij hebben lid van de Kamer. Janmaat is daarmee de
drie getuigen die onder ede derde parlementariër die op persoonlijwillen verklaren, dat zij gezien ke titel in de Kamer zit. De andere twee
hebben dat een aantal leden zün d« uitgetreden CDA'ers Scholten en
meervoudig heeft gestemd", 20 Dijkman.
verklaart Rlnia.
Een woordvoerder van Janmaat zei
CP-secretaris Segers noemt
de aantijging „gewone onzin". dat de Centrum-Democraten in grote
trekkenoezeuoe politieke doelsteluhgen nastreven als de Centrumpartij. De
op 7 november opgerichte partij heeft
zich al wel aangemeld bij de Kiesraad.
Janmaat zei over de Centrumpartij dat
„een partij die meent in deze toch moeilijke situatie oplossingen voor de Nederlandse samenleving te kunnen aandragen en zelf geen orde op zaken stelt,
naar mijn idee geen recht van spreken
Van ome verslaggever
DEN HAAG — Het Tweede-Kamer
16-11-84
lidJanmaat wü aan de komende Kamer

verkiezingen in
met nieuwe partij

politieke partij. Janmaat, die enige tijd
güttitn uit de Centrumpartij is geset,
heeft een groep voormalige CP-aanhangers om zich heen verzameld. Ze wiSen
vormen. Uit dese aanhangers is oek een
voorlopig bestuur gerecrateerd.
Janmaat vergaderde en dineerde dinsdagavond in de Tweede Kamer met het
bestuur van xgn partij in oprichting, die
onder voorzitterschap Icosatt* staan van
mevrouw Rinia.

VOLKSKRANT
6-12-84

STANDPUNT

CENTRUM DEMOCRATEN
U heeft natuurlijk ook de folder in de.
bus gekregen van Centrum Democraten.
Een verwarringstichtendë
naam die Janmaat nu gebruikt om zijn
in ruzie ondergegane Centrum-partij
nieuw leven in te blazen.
Bedriegelijk is natuurlijk dat van zijn
tien programmapunten er minstens vijf
zijn die een ieder met instemming zal
begroeten. Daarbij zijn de vijf andere
zo omzichtig geformuleerd, dat men er
juridisch niet op te pakken is.
Wat klinkt punt 9 niet medemenselijk:
Bestrijding van het dierenleed? Maar
de achtergrond is actievoeren tegen
het ritueel slachten. En wie is - zoals
punt 9 aangeeft - niet vooreen schoner
milieu? Maar betekent de toevoeging
'ook door bevolkingspolitiek' dat er
mensen zijn die door hun aanwezigheid ons milieu
verontreinigen?
Mogen wij die eens komen bekijken?
En zo kan men doorgaan.

DE GEUS. AMSTERDAM februari 1985

JANMAAT
KLAAGT
BESTUUR
CPAAN

Het Wijkopbouworgaan is in wezen apolitiek. Men neemt nooit een bepaald
standpunt in uit louter politieke overwegingen. Het zeer gemeleerde
karakter van de Wijkraad zou dat al
onmogelijk maken. Maar zodra bepaalde groeperingen de menselijke
waardigheid in het geding brengen,
mensen gaan onderscheiden op basis
van hun kleur, hun ras, hun godsdienst,
zal men aan de mensen van het
Wijkopbouworgaan verbeten tegenstanders hebben. Vandaar deze signalering van een vod-folder.
Als U wilt reageren, dan kunt U zich
verstaan met het Comité tegen
Rasisme en fascisme voor Slotermeer en Geuzenveld: Buurthuis
Slotermeer, Jan de Louterstraat. ledere
woensdag tussen 13 • 14 uur telefonisch spreekuur, tel. 13 21 31.

Pamfletten tegen migranten
(van een onzer verslaggevers)
LEIDERDORP - In Leiderdorp zijn gisteren pamfletten verspreid
door de Centrum Democraten met teksten die gericht zijn tegen migranten. De pamfletten werden onder meer bij het gemeentehuis in de
bos gegooid.
Bij de Leiderdorpse politie en gemeente waren vanochtend nog geen
reacties binnengekomen op de geschriften. Gemeenteambtenaren heb*
ben inmiddels uitgezocht dat men ook «onder klachten uit de bevolking bet Openbaar Ministerie kan inschakelen.
Volgens de Stichting buitenlanden Rijn en Lek duiken deze landelijke folders, geregeld op. Onder meer in Gouda en Eindhoven.

CENTRU
lEMOCRATE!
STEUNEN HET TWEEDE KAMERLID

HANS JANMAAT

voor
alle.

rechtdoorzee

Nedeii

:

:

LEIDSCH DAGBLAD
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DEN HAAG — Bet TweedeKamerlid Janmaat («-Centrumpartij) heeft bij de officier van Justitie la Den Haag
een klacht ingediend tegen het
bestuur van de Centrumpartij
wegens smaad. laster en bet
doen van valse aangifte.
Janmaat meent dat de beschuldigingen en de aanklachten die het bestuur van de Centrumpartij tegen hem bij d*
Justitie heeft gedeponeerd,
volkomen ongegrond zijn. Janmaat zegt tien daardoor a
g«ta»t te voelen in zijn eer
goede naam.
Het uit de Centrumpartij gestoten Kamerlid wil dat het
vooronderzoek dat tegen hem
voortduurt, zo snel mogelijk
wordt afgerond en doet daarbij
zelfs een beroep op de rechten
van de mens. „Het gaat niet
aan, mij zolang onder ongegronde verdenkingen te doen
houden", aldus Janmaat.
Het bestuur van de Centrumpartij heeft vorig jaar een
klacht tegen Janmaat ingediend omdat hij zich geld zou
hebben toegeëigend van de
partij. Het bestuur zegt een
vordering van om en nabij
180.000 gulden op Janmstt te
hebben.

ALGEMEEN DAGBLAD 21-3-85

Janmaats droom
Een ep de twaalf Fransen koes v*er «Kerst
recht* en la sszamlge streken nttts een ep de
vier, schreven wij zaterdag In en* commentaar
op de successen van Le Pen en rijn front
National Wat een droombeeld, vervolgden we,
voor Janmaat en xUn Centrumpartij, wat een
schrikbeeld veer ons als we die verbonding
naar Nederland omzetten. Maar waar Janmaat en 'run' Centrumpartij stond, had uiteraard Janmaat en 'de' Centrumpartij
staan, want de band tussen beide ia oiet
wat die geweest is.

TROUW tijdloze rectificatie

njnten v£2l
• Een deel wan h«t pain/let dat de Centrumdemocraten in Leiderdorp en
Leiden hebben uerspreid, oednifct in de kleuren rood. wit en Mama.
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Leiderdorpers krijgen nu tegengeschrift in de bus

Actie tegen migranten-pamfletten

-EIPERDORP/LEIDEN Iet Leiderdorpse comité telen fascisme wil een pamlet verspreiden, als reactie
•p de geschriften die de
Centrumdemocraten
onangs hebben verspreid in
Ie Statendaalder en delen
•an de wijk Binnenhof.
'aren de geschriften van Juilaats nieuwe partij gericht tegen
ügranten. in het tegenpamflet
ordt "aangetoond" dat juist het
weede Kamerlid de problemen in
ederland veroorzaakt. Immers,
vj stemde vóór de medicijnknaak:
e verlaging van huursubsidies en
itkeringen en verzette zich tégen
xtr» belasting voor hogere inkolens, verhoging van minimumloen ent. enz.
Het pamflet is opgesteld door het
«idse comité tegen fascisme en iU
erspreidt het vanavond op en
>nd de Leidse Willem de Zwijgertan. Hier werden gisteren de Cen•umdemocratische folders verpreid die eerder ook in Leiderorp opdoken. Wanneer het Leierdorpse comité de pamfletten
aat ronddelen is nog niet bekend,
let wil echter wel snel actie onder— emen.
Marijke Dooper van de Stichting
Selzijn Buitenlanders Leiderdorp
eemt een wat meer afwachtende
ouding aan. "Ik wil niet teveel
andacht geven aan het pamflet
an de Centrumdemocraten. Dat
ou alleen maar reclame zijn voor
e partij".

kan nagaan, alleen verspreid in een
deel van de wijk Binnenhof en de
Statendaalder. Veel buitenlanders
wonen er niet in dit deel van Leiderdorp. Toch zien de Centrumdemocraten daar volgens Dooper genoeg "perspectieven": "Veel hui• zen staan daar te koop omdat de
mensen in financiële problemen
zijn geraakt. En waarom zou je dan
niet de schuld geven aan de buitenlanders?".
Dooper geelt zelf het antwoord:
omdat dat onrechtvaardig zou zijn. '
"Wij Nederlanders zijn verantwourdtlijk voor ze. we hebben ze
hierheen gehaald, laten ze sociale
laslcn betalen en ze hebben recht
op WAO en hun eigen cultuur".
Waarmee ze niet wil zeggen dat
Leiderdorp zich al massaal in de
handen bevindt van de centrumdemocraten. Dat de pamfletten zijn
verspreid wijt ze aan de aanwezig-

~ 5 april 1985 ^

Pamfletten (2)
Onlangs werden Leiden en Leiderdorp opgeschrikt door 'een pamflet tegen migranten'. Achter dit
pamflet schijnt de nieuwe party
van Janmaat schuil te gaan. In bet
Leidsch Dagblad kondigt het Leiderdorps anti-fascisme comité aan
een tegenpamflet te verspreiden.
Uitstekend! Zo hoort een democratie ook te zijn: medezeggenschap
v«n de burger, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
Vervolgens lees ik verder om te
kijken wat Marijke Dooper van de
stichting welzjjn buitenlanden te
melden beeft Zij noemt een aantal
punten op uit het pamflet, die door
haar en andere lezers als 'stom'
worden betiteld.
Mijn nieuwsgierigheid is (root
Ik lees de punten goed door en
vind er een aantal eigenlijk helemaal niet to stom. Nu meen ik ook
een duit in het zakje te mogen en
moeten doen. Dit overigens zonder
daarmee welke richting, stroming,
party of sekte dan ook van dienst
te willen zün.

Naar aanleiding van de berichten
over migranten-pamfletten, die in
Leiderdorp zjjn verspreid, het volgende. De afgesplitste groep van
de Centrumpartij, de Centrum Democraten, zijn al vroeg hun verkiezingscampagne begonnen door folders in de bus te doen, zoals ik in
het verleden heb gedaan, en zjj zullen voorlopig niet ophouden.
Ik heb mij er toen in gemengd
om een discussie los te maken,
want voorheen ging alles in het
stiekeme en nu eigenlijk nog een
beetje.
Fascisme en racisme zijn er altijd
al geweest, maar er werd weinig
over gepraat Ook op school werd

LEIDSCH DAGBLAD
5 april 1985
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heid van enige prominenten en actieve leden in de gemeente. Of zij
zieltjes winnen met het geschrift?
Dooper betwijfelt het: "Ik heb al
van verschillende mensen gehoord
dat ze het een stom foldertje vinden".
Ze doelt dan op kreten als 'Schoner milieu ook door bevolkinspolitiek'; 'Nederland geen immigratieland'; 'Terugkeerprojecten uit ontwikkelingshulp'; 'Geen multi-culturele samenleving' en: 'We hebben LT geen bezwaar tegen, dat buitenlanders hier komen werken als
er werk voor hen i». Maar als er
Keen werk meer is, dan kunnen ze
beter maar teruggaan'.
Bü gemeente en politie zijn nog
geen klachten binnengekomen
over het pamflet En de politie
Een klacht wil ze dan ook niet heeft het standpunt ingenomen
idienen. Al sluit ze niet uit van ge- pas een onderzoek in te stellen
achte te kunnen veranderen: "Als' wanneer er klachten binnen ziin.
i de Schansenwyken, waar veel
ugranten wonen, ook pamfletten Of de politie dan iets kan ondemc
erspreid worden, kun je dat niet men is nog niet duidelijk. Ook d
omaar over je heen laten gaan. gemeente weet dat nog niet
Een voorlichter: "Je moet je ree
)an zal ik zeker de zaak aankaar•n bij de gemeente, bijvoorbeeld liseren dat we vrijheid van druk
i de stuurgroep minderhedenbe- pers hebben in Nederland, maa
aan de andere kant mag je natuui
;id, waarvan ik lid ben".
Nu is dat nog niet aan de orde: de lijk niet discrimineren. En dat Ua'
amfletten zijn, voor zover Dooper ste kan natuurlijk aanleiding zij
om iets te doen". Hu benadrukt dl
het gemeentebestuur nog geen me
19 maart 1985 A
gelijkheid heeft gehad zich uit t
LEIOSCH DAGBLAD
soreken over de kwestie.
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Pamfletten (1)

Centrum Democraten maken weer
net zoals de Centrumpartij gebruik
van de onvrede, die bij sommige
mensen leeft. Ze komen met zogenaamde mooie voorstellen, waardoor zi] de mensen misleiden. Ze
doen dit bewust maar achter de
schennen van de partq zijn ze extreem rechts, zonder een greintje
liefde in hun hart
Ze weten zelf wel dat de buitenlanden de schuld niet zijn van die
onvrede en dat de buitenlanders alleen op vrijwillige basis weer terugkunnen naar hun land van herkomst Uiteindelijk waren de voorouden v«* «u, Nederlanden ook
Noem maar etttl een voorbeeld,
witte boordencriminaliteit bestrijd
je niet door de buitenlanders Weg
te werken. Hitler is ook begonnen
met mooie voorstellen om de massa mee te krijgen, maar eenmaal
aan de macht spreidde hij zijn sadisme ten toon. Massahysterie
leidt tot dictatuur en deze leidt tot
zelfvernietiging.
Daarom roep ik de mensen op tot
voorzichtigheid. Loop er alstublieft nietin, ook al is de verleiding
groot BUJf voor uzelf denken, leer
uzelf kennen, maar laat u niet kennen tegenover deze hypocriete partijen. U wordt in genoemde partijen echt niet gelukkig, want de kandidaten, leden, sympathisanten en
stiekeme sympathisanten stralen
zelf geen enkel geluk uit alleen
maar zucht naar geld en macht
Carla Bouter,
PavÜjoenshofM.
(Door redactie bekort).

Ttn eerste een 'stom' citaat uit
het pèmflet van Jtnmaat: *We heb* de gastarbeiders verantwoordelijk
voor de werkloosheid.
ben er geen bezwaar tegen dat bui- te stellen
waren de regelingen, waar
tenlanden hier komen werken als Maar
bijvoorbeeld
Drees op doelt, er geer werk voor hen is. Maar als er komen, dan zou
de huidige werkgéén werk meer is. dan kunnen ze loosheid aanzienlijk
zijn.
beter teruggaan'. Toegegeven, een Stringente regels zijnminder
overigens
botte, ongenuanceerde uitspraak. wel in socialistische landen
als
Maar wellicht iet* uit zjjn verband Zweden toegepast
gerukt
Ten slotte nog even een uitNog een citaat: Toen de buiten- spraak
van Marijke Dooper in het
landers kwamen is vastgesteld, dat eerder
genoemde artikel van 29
hun verblijf een trjdeUJk karakter maart Zij
*Wg hebben de buidroeg; dat bleek uit de bepaling, tenlanden zegthierheen gehaald en
dat hun gezinnen niet mochten zijn verantwoordelijk
ze'. Peroverkomen. Vervolgens begon de soonlijk geloof ik nietvoor
in dit aangewerkloosheid op te dringen, maar wreven,
in plaats dat men ze toen met een schuldcomplex* gemeenschappelijk
Daarnaast is het
behoorlijke premie het land heeft een
waarheid en geldt zeer
uitgeholpen, zei de regering: blijf zekerhalve
voor bijvoorbeeld illegamaar en haal je gezin hier naar toe. len enniet
asielzoekers.
Op die manier heeft ze welbewust
Het Is bijzonder Jammer dat Made werkloosheid bevorderd'.
rijke Dooper belangrijke discussieEen uitspraak van de vroeger so- stukken
stukken als 'stom' van de hand
cialistische
..•-lui»! TIT minister-president
minister-president dr.
dr. mag doen en halve waarheden verDrees, gedaan op > oktober 1982. telt over belangrijke zaken. SomVanzelfsprekend is het onjuist ooi mige groepen hebben een klimaat

van vooringenomenheid, drijven
en inealisme doen ontstaan, waar
bU bespreekbaarheid vut een aan
tal zaken veelal zo goed als onmo
gelijk en het innemen van andere
standpunten verdacht wordt ge
maakt ledere kritiek op de aanwe
zigheid van buitenlanders wordt ir
de sfeer van vreemdelingenhaat er
racisme gebracht
Het U te hopen dat er een kli
maat in Nederland komt waar ie
dereen gebruik kan maken van d<
persvrijheid en vrijheid van me
nmMMitjflg1 Zelis al üftudfn da
meningen zijn die men veraf
schuwt Wanneer geschriften dis
eliminerend of opruiend zijn, dar
zullen die immers wel verboder
worden. Daar hebben we eet
rechtsstaat voor.

Rflc HasseflMch

Amethisthof 33
Leider

verzoek aan de bewoners van dit huis
Beste bewoner,
Een paar dagen geleden kreeg U een oproep in Uw brievenbus
om Hans Janmaat en de Centrum Democraten te steunen.
VU willen U vragen om dat niet te doen.
Voor de Centrum Democratejn is Nederland in de eerste plaats
voor de Nederlanders. Maar wat' zyn Nederlanders? Zijn de
buitenlandse arbeiders, die hier al jaren wonen en in feite
naar ons land geëmigreerd zijn, soms geen Nederlanders?
Dan zou ook Uw familie in Canada of Nieuw-Zeeland weer
teruggestuurd moeten worden.
Dat het nu slecht gaat met de economie is niet hun schuld.
Integendeel zelfs, zij deden het vuile werk.
Buitenlanders wegsturen lost ook de werkloosheid niet op.
Er zjjn b una een miljoen werklozen. Er zijn heel wat minder
buitenlandse arbeiders.
Wat is Nederland? Is Nederland een eiland op de wereldbol?
Toen de Canadezen en de Amerikanen ons land bevrijdden, toen
zeiden we geen nee. Zeggen we, nu andere mensen in andere
landen onder terreur en geweld lijden, wel nee? Nederland
neemt, op verzoek van de Verenigde Naties, net als andere
vrije landen, vluchtelingen op. Dat buitenlanders zomaar het
land worden binnengelaten is niet waar. Velen worden er
t e rugge s tuurd.

^

Nee, de tweede wereldoorlog heeft ons geleerd, dat de oplossing
van de Centrum Democraten en Janmaat t"alles wat vreemd is
moet weg" geen oplossing is voor de problemen. De problemen
van werkloosheid en achteruitgang zullen we met elkaar moeten
proberen op te lossen:
ALLE mensen hebben recht op een menswaardig bestaan.
De fraktievoorzitters van:
WT> (G.A. Schoonkind), CDA (K. van Veelen), D'66 (A.J. Allan)
PvdA (A. Schiltmeyer), PPR (R. Zomerdtfk), CPN (Th. Verhorst)
en PSP (R. Retz)

VVD CDA D'66 PvdA PPR CPN PSP

WOEDE EN ONBEGRIP OVER „FOUTE" UITNODIGING

Janmaat toch niet welkom
bij reünie oud-strijders
DEN HAAG — Het TweedeKamerlid drs. H. Janmaat van
de Centrumdemocraten U, met
de andere leden van de Vaste
Kamercommissie voor Defensie, per ongeluk uitgenodigd
voor een reünie van oud-Strijders van de Prinses Irenebrigide op 2 mei in Den Haag.
aarop is woedend gereageerd
in kringen van oud-strijders.
Het CDA-Kamerlid Van Vlijmen, voorzitter van het werkcomité van aanbeveling, meldt
echter dat Janmaat „vriendelijk doch dringend" zal worden verzocht de reünie niet bij
4e wonen.

r

De bijeenkomst vindt plaats
om te herdenken dat de Koninklijke Brigade „Prinses Irene" 40 jaar geleden als eerste
geallieerde eenheid Den Haag
binnentrok.
In de uitnodiging. di« behalve
aan zo'n 900 oud-strijders ook
aan onder anderen prins Bernhard. minister De Ruiter (Defensie) én de Vaste Kamercommissie voor Defensie is gericht, staat per ongeluk het
hele programma vermeld.
En dat terwijl de Kamercommissie alleen welkom is bij de
.onthulling van een plaquette
Sn het defilé. De reünie van

oud-strijders en de rijsttafel in
het Congresgebouw zijn voor
de Kamerleden niet toegankelijk.
Uit een dankbriefje van Janmaat aan de gemeente Den
Haag blijkt dat hij zeer vereerd is met de uitnodiging en
deze dan ook aanneemt „Ook
zal ik volgaarne aanwezig zijn
bij de rijsttafel welke in het
Nederlands
Congresgebouw
wordt geserveerd", aldus het
briefje.
Pagina 17: Haagse cenwenteraad verbaasd over uitnodiging.

Verbazing over uitnodiging Janmaat
(Vervolg van de voorpagina)
DEN HAAG — De fractievoorzitters in de
Haagse gemeenteraad toonden zich gisteren
verbaasd over de uitnodiging van drs. H.
Janmaat voor de reünie van oud-strijders
op 2 mei in Den Haag. Het Tweede-Kamerlid Van Vlijmen (CDA), als voorzitter van
het werkcomitë van aanbeveling verantwoordelijk voor de uitnodiging, zegt* „Wij
hebben de Vaste Kamercommissie voor Defensie uitgenodigd voor de herdenking,
maar natuurlijk niet voor de reünie. van
oud-strijders. Per abuis is echter het hele
programma in de uitnodiging afgedrukt
Morgen (vandaag red.) zal ik Janmaat en
de andere leden van de Kamercommissie
erop wijzen dat dit een vergissing is en dat
de uitnodiging voor de reünie wordt terugIraajd". In kringen van oud-strijders is

inmiddels met woede en onbegrip gereageerd op de uitnodiging voor Janmaat. H.
walschot van de Prinses Irenebrigade: „Dit
kan niet, zo'n man tussen joodse jongens, eh
mannen. Dat is absoluut onmogelijk, nee,
dat kan niet waar zijn". De fractievoorzitters van de PvdA (Martini) en Links Den
Haag (Verduyn Lunel) zijn van mening dat
Janmaat niet had moeten worden uitgenodigd. „Op een bijeenkomst waarop herdacht wordt dat Nederland van het fascisme werd bevrijd, hoort zo'n man niet
thuis". Hubert (VVD) noemt het ontaktisch.
Happel (CDA), Van Popering (SGP) en
Gelderblom (D'66) zeggen echter dat, als
ook andere kamerleden zijn uitgenodigd,
voor Janmaat geen uitzondering kan worden gemaakt De fractievoorzitters verwachten protesten uit de burgerij.

lanmaat niet 6IJ~
.rone'-herdenking
DEN HAAG - Bij de herdenking van de intocht van da
Prinses Irene-brigade In mal
'45 zal het Twaede-KamerHd H.
Janmaat volgende maand Met
aanwezig zijn. Maar dat geldt
ook voor andere leden van da
Kamercommissie voor Defensie. De uitnodiging voor de
feestelijkheden, op 2 mal In
Den Haag, heeft hen per ongeluk bereikt,
Het la nooit de bedoeling geweest dat de complete oommissie de onthulling van aan
plaquette door prins Bemhard,
een parade en een diner zouden bijwonen. De gemeente
Den Haag had alleen maar een
invttatie moeten sturen naar da
Kamerleden die deal uitmaken
van het comité van aanbeveling.
De kennisgeving aan andera
parlementsleden heeft Janmaat direct opgevat als aan
persoonlijke uitnodiging. Tot
verontwaardiging van overige
genodigden maakte Wj duidelijk bekend de herdenking ia

willen bezoeken. "Dit kan niet.,
zo'n man tussen joodse mannen," verklaarde een oud-strijder.
PvdA-fraetievoorzitter in de
Haagse gemeenteraad. Martini, zei: "Zo'n man hoort niet
thuis op een bijeenkomst
waarop herdacht wordt dat
Nederland van het fascisme
werd bevrijd." Verschillende
poHttd hadden al aangekondigd de plechtigheid te zullen
mijden als daarbij ook de exvoorman van de Centrumpartij
aanwezig zou zijn.
m een korte vergadering van
de vaste Kamercommissie voor
Defensie heeft het CDA-lid Van
Vlijmen het misverstand donderdag uit de weg geruimd. De
Haagse burgemeester Schots
had hem 's morgens gevraagd
uit te teggen dat de betrokken
Tweede-Kamerleden slechts
formeel waren ingelicht over
de "Irene-reünie" en dat die
mededeling niet ais een persoonlijke uitnodiging mocht
worden opgevat

HET VRIJE VOLK
19 april 1985

HET BINNENHOF
18 april 1985

f DELFTSE COURANT
18 april 1985
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Politieman uit
CP-bestuur
(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM — De Rotterdarr.se hoofdagent Willem
Sparreboom, tweede secretaris
van het dagelijks bestuur van
de Centrumpartij en fractievoorzitter van de CP in de
deelraad Groot-IJsselmonde,
is uit zijn bestuursfunctie gestapt of gezet
Volgens CP-kringen in Rotterdam-Charlols, waar Peter
van Es de deelraadsfractie

'CP verworden
tot vechtclubje'
vervolg voorpagina
Volgens Rotterdamse CPkringen had Sparreboom een
maand geleden op eigen initiatief Janmaat benaderd met het
verzoek of deze. met het oog op
de komende Kamerverkiezingen, weer tot de Centrumpartij
sou willen toetreden. Sinds zijn
royement had Janmaat met
weinig succes gepoogd een
nieuwe partij •Centrumdemocraten!, van d« grond U Krijgen. Bparreboom zou Janmaat
een hoge zij het niét eerste
plaats op de kandidatenlijst
van de Centrumpartij hebben
toegezegd*
Toen het dagelijks bestuur
van de CP. dat van niets wist,
dit kort daarop van Janmaat
zélf sou hebben gehoord, zou
het in grote woede zijn ontstoken en Sparreboom onmiddellijk al diens functies hebben
ontnomen.
Partijsecretaris
Seegen
noemt dit onzin: «Die

gaat trouwen, dat is de enige
reden waarom hij eruit stapte."
Janmaat ontkent met Sparreboom alléén contact te hebben gehad. „Daar waren dan
anderen bij die met mij besprekingen poogden te beginnen over ««n fusie." Volgens
Janmaat is er een maand geleden een CP-bljeenkomst geweest waarop vooral De
Snayer felle kritiek had op
Seegen en De WIJer. »Kn als
De Snayer nu «en vriendje van
Sparreboom blijkt te zijn, dan
wordt het aftreden van Sparreboom wat begrijpelijker."
• Volgen* Janmaat is de CP
overigens verworden tot een
vechtclubje zonder geld en kader. „De mensen vragen zich
nu af waarom Ik zonodig geroyeerd moest worden, nu
blijkt dat «r geen enkele grond
was om mij van fraude t* beschuldigen. Ik heb Seegers op 8
mei dan ook in kort geding
voor de Bossche rechtbank gedaagd om die beschuldiging te

herroepen."

Janmaat blijft
alleen zitten na
stoelendans in
Tweede Kamer
ly.

DEN HAAG — Het Tweede-Kamerlid Wagenaai, dat na sljn besluit om uit de fractie van
de Reformatorisch Politieke federatie (RPF)
te stappen un een politieke Mlocarriere is begonnen, heeft rijn zin gekregen. Hij hoeft geen
«buit» te nemen naast lijn collega Janmaat,
<e als oud-Ud van de Centrumpartij eveneens
Us politieke eenling door het leven gaat.

leidt, was SpaneDOv.il lot die
stap gedwongen, nadat hij bul
ten medeweten van het bestuur toenadering had gezocht
tot het geroyeerde Tweede-Ka
merlid Janmaat. De Centrumpartij zou alle betrokkenen
hierover absolute zwijgplicht
hebben opgelegd.
Datmy Seegers. eerste partijsecretaris van de CP, geeft
echter een andere reden waarom Sparreboom uit de politiek
Is gestapt „Sparreboom gaat
trouwen. Dat kwam voor hem
zelf ook nogal onverwacht,
Nou, ja, so'n man heeft het j i
druk, die heeft geen tijd meer ' •
voor politiek."
l
Volgens Rotterdamse CP- i
kringen heeft zich ongeveer '
een maand geleden echter wel '
degelijk era Sparreboom-affal- '
re afgespeeld. Het hoofdbe- ,,
stuur «ou de maatregelen te- l
gen de politieman binnenkort
moeten bekrachtigen en Van
Es *ou zichzelf geknipt achten
om Sparrebooms plaats in het
dagelijks bestuur over te nemen.

Bewakingsbedrijf
Hoofdagent Sparreboom, die
mogelijk ook zijn zetel in de
deelraad sou (moeten) opgeven, blijkt sinds S februari samen met D. M. de Snayer een
bewakingsbedrijf te hebben opgericht: de Braak- en Brand
Alarmcentrale (BBA). Dit bedrijf is gevestigd In bet Rotterdamse kantoor van de Centrumpartij aan de Nljenrodeweg, tevens officieel woonadres van de CP-politleman.
CP-secretaris Seegen: „Wat
zegt u me nu? Dat kan toch
niet. Sparreboom werkt nog bij
de politie?"
Zie verder Metropool, pag. 19

__^^______
7>é™hër7êr™aveling~ van de groene bankjes
jfaartoe het presidium van de Kamer gisteravond besloot, was behalve 'door' de roerselen
in de RPF-fractie noodzakelijk geworden door
het huwelijk van het Kamerlid Dijkman met
de tweekoppige PPR-fractie. Na een eerste
mislukte poging is het het presidium gelukt,
met wat passen en meten. Janmaat te vrijwaren van het gezelschap van een buurman of
buurvrouw.
Wagenaar krijgt nu een plaatsje naast Scholten (ex-CDA en ex-Groep-Schotten/DIjkman),
op de grens van de CDA en WD-fractie, ter
re>.' terzijde van Kamervoorzitter Dolman.

Ter linkerzijde
Dijkman krijgt de plaats van Wagenaar, tussen de eenlingen Leerling (RPF) en Schutte
(GPV) in. Ter linkerzijde van Dolman verschuift verder de driemansfractie van de CPN
een bankje naar achteren, en wisselt daardoor
stuivertje met de PPR-fractie.
———~
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Centrumpartij
maakt ruzie
voor de rechter
DEN BOSCH (ANP) - Het Tweede-Kamerlid Janmaat heef t'gis
teren In een kort geding voor de
president van de rechtbank m
Den Bosch geëist dat partijsecretaris D. Segers van de Centrumpartij de beschuldigingen
aan zijn adres terugneemt.
Segers zou zowel binnen de partij als in de media een hetze tegen Janmaat voeren door hem te
beschuldigen van financiële
malversaties met de partijkas.
Vorig jaar oktober werd Janmaat geroyeerd als lid van de
CP.

.Je mag mensen niet in het
openbaar betichten van dingen
die niet waar zijn", zei mr. L. van
Heiningen, die het Kaïr ~Nl
terzijde stond. Volgens hem JA
Segers vanaf vorig jaar april bezig met de hetze om zelf carrière
te maken binnen de CP.
Segers. die werd bijgestaan door
mr. Lier. tevens penningmeester
van de CP. ontkende dat hij een
hetze voerde tegen Janmaat.

Buitenlander
kan nu in raad
worden gekozen
Van owe partementsredache
DEN HAAG - Met grote meerderheid heeft de Tweede Kamer
gisteren bet wetsvoorstel aanvaard om buitenlanders in ons
land het kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen. —

Tegen stemden SGP. GPV.
RPF, Wagenaar en Janmaat.
Kiesgerechtigde buitenlanden
kunnen volgend jaar maart voor
rirteeret aan de raadsverkiezingen deelnemen.
•
Tegen de zin van minister Rietkerk van binnenlandse zaken
bepaalde de Kamer dat de gemeentebesturen moeten controleren of de kiesgerechtigd buitenlanden legaal in ons land
verblijven. CDA en PvdA wilden
dit nadrukkelijk vastleggen om
te vermijden dat de vreemdelingenpolitie feitelijk bet kiesrecht
sou verlenen of althans die
schijn aou ontstaan.
Zoals bekend wordt het (passief
en actief) kiesrecht alleen verleend aan de buitenlanden die
vijfjaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond en hier legaal verbujven.
TROUW 8-5-85

BINNENLAND
vain het kamerjid Janmaat.'
Vo
Volgens Ploeg zijn er" geen
,. nieuwe feiten bekend over het
ritueel — onbedwelmd.i —
slachten door moslims.
*
Ook ziet hij geen taak voor de
overheid weggelegd om ' = het
overleg tussen moslims en*de
Dèri l Haag>'—iStaatssecretaris dierenbescherming te versnelPloeg ^'(landbouw^ en visserij) len.
.. .;:'•* -.,\g verklaarde dat bij onbeziet'1 geen treden om zijn beleid .-.
ten** aanzien "'van het" ritueel . dwelmd slachten de dood
slachten bij te stellen.
slechts fracties van'seconden
'-Hij antwoordde, dit. gisteren in later intreedt dan bij bewelmd
•*• u^ Tweede Kamer; op vragen . slachten.

Qeen^nd|er '
beleid; ritueel
slachten i -

JANMAAT
KLAAGT
BESTUUR
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Wijziging van de Kieswet en de gemeentewet
betreffende de verlening van het actief en passief
kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad aan niet-Nederlandse ingezetenen
alsmede wijziging van enige andere wetten in verband
daarmee

AMENDEMENT VAN HET UO JANMAAT
Ontvangen 1 mei 1985
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel l, onderdeel B, wordt aan artikel B la, tweede lid. onder wijziging
van de punt aan het slot in een puntkomma, een onderdeel c toegevoegd,
luidende:
. het actief en passief kiesrecht aan ingezetenen die geen Nederlander
zijn slechts wordt toegekend als in het land van herkomst Nederlanders
daar het actief en passief kiesrecht van dat land verkrijgen,

viering bevrijding
Qo enkele plaatsen in Rotterdam vonden bewoners zondagochtend een_parnlet jn dejbrievenbus van de Centrum
nieuwe groepering
gmQ
rond
ndlhet Tweede Kamerlid Janmaat .Na
interne ruzies is hij 'enkele maanden
geleden uit de Centrumpartij gezet.
!
i
!
•
.
j
'

Janmaat

AMENDEMENT VAN HET UD JANMAAT
Ontvangen 1 mei 1985
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel l, onderdeel B, wordt aan artikel B la. tweede lid, onder a.
toegevoegd:, en gedurende deze vijf jaar beschikken over een geldige
verblijfstitel.
Toelichting
Dit amendement dient ter voorkoming van voordeel uit illegaal verblijf.
Janmaat

f

,

DEN HAAG — Het TweedeKamerlid Janmaat (ex-Centrumpartij) heeft bij de offlcler van Ju»UUe la Den Haag
«en klacht ingediend tegen het
bestuur van de Centrumpartij
wegens smaad, taster «n bet
doen van valse aangifte.
Janmaat meent dat de beschuldigingen en de aanklachten die het bestuur van de Centrumpartij tegen hem bij de
Justitie heeft gedeponeerd,
volkomen ongegrond sijn. Janmaat zegt rich daardoor aangetast te voelen in rijn eer en
goede naam.
Het uit öe Centrumpartij gettoten Kamerlid wil dat het
vooronderzoek dat tegen hem
voortduurt, to «nel mogelijk
wordt afgerond en doet daarbij
zelf« een beroep op de rechten
van de men*. ..Het gaat niet
aan. mij zolang onder ongegronde verdenkingen te doen
houden", aldus Jamnaat.
Het bestuur van de Centrumpartij heeft vorig jaar een
klacht tegen Janmaat ingediend omdat hij cich geld sou
hebben toegeëigend van de
partij. Het bestuur zegt een
vordering van om en nabij
UO.OOO gulden op Janmaat te
hebben.

Het kamerlid H. Janmaat
(Centrum Democraten) is hels
dat het Haagse college van B
en W de uitnodiging voor een
feestelijke maaltijd heeft ingetrokken. Het college nam dit
besluit gisteren en heeft de
brief meteen verzonden. „Ik
voel me ongelooflijk grof beledigd", aldus Janmaat
Het gaat om een etentje dat
het gemeentebestuur organiseert in verband met de jubileumviering van de Prinses
Irenebrigade op 2 mei. Het
college heeft Janmaat gisteren
laten weten dat de uitnodiging
aan hem om bij dat etentje
aanwezig u- zijn 'op een misverstand berust'. In plaats van
de vier leden van de kamercommissie voor defensie die
tevens lid zijn van het 'comité
van aanbeveling' van de jubileumviering zijn alle 25 commissieleden uitgenodigd, onder
wie Janmaat. Dat was niet de
bedoeling en die fout is gisteren goedgemaakt Behalve
Janmaat hebben ook de twintig andere kamerleden de
brief van B en W gekregen.
Het raadslid J. Verduyn Lunel
(PSP/ CPN/ PPR) had daar
vrijdag in schriftelijke vragen
om gevraagd.
De maaltijd in het Congresgebouw is bedoeld voor zo'n
tweehonderd oud-strijders van
de brigade en enkele bestuurders die bij de organisatie zijn
betrokken geweest Het etentje
is de afsluiting van plechtigheden in het kader van het veertig-iarig bestaan van de brigade. Prins Bernhard onthult onder meer een plaquette aan de
Groenmarkt
Toen vorige week uitlekte dat
bij d* officiële genodigden
Janmaat zat en hij trouwens al

Kamerlid hels op college

Janmaat toch niet
welkom op etentje
direct had laten weten gaarne
van de uitnodiging gebruik te
maken, wekttt dat de woede
van diverse leden van de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Zij vinden dat een kamerlid, wiens opvattingen als
'fascistisch'
worden
beschouwd. niet thuis hoort op
een festiviteit die verband
houdt met de 'bevrijding van
het fascisme'.
Het CDA-kamerlid M. van
Vlijmen, een van de initiatiefnemers van de viering en lid

GOOT
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van het comité nam onmiddellijk contact op met burgemees*
ter F. Schols en lichtte tussendoor zijn coUega-commissieleden al in over het misverstand. „Niet Janmaat zelf trouwens. want die zien we hier
bijna nooit", aldus Van Vlijmen.
De raadsfractie van PSP/
CPN/ PPR verklaarde daarop
in schriftelijke vragen de uitnodiging „kwetsend te achten
voor allen die onder het fascisme hebben geleden en allen
die zich inzetten een herleving
daarvan tegen te gaan". Daarop antwoordt het college nu:
..wij zijn het ermee eens dat

de uitnodiging niet had mogen
worden verzonden".

Gekozen
Desgevraagd zegt Janmaat telf
dit zeer vreemd' te vinden
„Te meer omdat ik te jong ben
om.ook maar een rol te kunnen hebben gespeeld in de
Tweede Wereldoorlog en er op
mijn ouders niets was aan te
merken. Er zijn heel wat politici die dat niet kunnen zeggen. En als bet erom gaat dat
men bang is voor ongeregeldheden, wat let de Irene Brigade dan om nog eens te tonen
waartoe ze ten Behoeve van de
handhaving van de democratie
in staat is. Wil men wel beden»
ken dat ik een gekozen volksvertegenwoordiger ben".
Janmaat voegt eraan toe te
overwegen tegen de intrekking van de uitnodiging in beroep te gaan bij de Raad van
State en in elk eeval zich te laten zien op pltrhtigheden die
voor het publiek toegankelijk
zijn, zoals de onthulling van de
plaquette.
van Vlijmen acht de stap naar
de Raad van State kansloos.
„Een zo ruime uitnodiging van
kamerleden is nooit de bedoeling geweest Het gaat hier ooi
een normale ve '

Minister Rietkerk keert zich tegen Janmaat:

'Buitenlanders zijn geen vijanden'
Van onze pttrlementsredactie

meenteraadsverkiezingen. Bij- rje heer Janmaat", aldus oe mina de hele Tweede Kamer is nister. „roept zelf op tot datgene
daarvoor. Alleen de de drie klei- Waarvoor hij waarschuwt: toene christelijke fracöes SGP, neming van spanningen tussen
geen Vijanden -zoals de GPV en RPF (die vinden, dat bevolkingsgroepen. Willen wij
heer Janmaat kennelijk*** kiesrecht niet mag worden^ voorkomen, dan moeten we
- uw
die bulten
de wvu
deurl2?
Bel?>P1'eW **" tM Nederlan-juBt & deur open doen."
wiuvcu uc
^jgrscnap)
gn Janmaat keerden,

^ n worden genou-^^ ,3^,, ^t voorstel.

den.

Buitenlanders kunnen meedoen
Volgens minister Rietkerk krïj-aan de gemeenteraadsverkiezinMet deze woorden keerde minis- gen de minderheden, als zij aan gen. als ze hier minstens vijfjaar
ter Rietkerk (WD) van binnen-je gemeenteraadsverkiezingen achtereen legaal verblijven. Ze
landse zaken zich gisteren in het mogen meedoen, betere moge-krijgen zowel actief (stemmen)
parlement tegen het Kamerlid lijkheden om in onze samenle-als passief (gekozen worden) l
Janmaat
ving te emanciperen. „Hetkiesrecht. Het kiesrecht geldt:
gaat", zo zei hu tegen Janmaat.,niet voor groepen buitenlanders
De minister (in het kabinet be-..niet om vijanden, maar omals diplomaten. Als de wet op U)d
last met het minderhedenbeleid) mede-ingezetenen met wie mentvan kracht wordt, kunnen de
verdedigde daar zijn voorstel uijeen samenleving vormt en metbuitenlanders volgend Jaar voor
ons land verblijvende bultenlan-'wie men een harmonische sa-jhet eerst aan de raadsverUndnders te laten meedoen aan de ge-'menlevtng wil vormen.'*
ben meedoen.
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