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Betreft: Koofdbestuursvergadering Centrumpartij
Ontvangen werd
t in fotocopie, een uitnodiging voor een
Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij d.d. 25-10-1985 alsmede de notulen van de Hoofdbestuursvergadering d.d. 6-9-1985 en
een aantal bijlagen.
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C e nt r u nip a r tij
Hooldsekrolarlaat:
Poslbu* 670
2501 CR 's-Gravenhage

AAN: A l l e leden van het Hoofdbestuur
van de CENTRUMPARTIJ.

Tel. 070-468380
Po8tQiro5287188

OMkenmerk:DB/dS/ML

Datum

:4 oktober 1985,
Geacht Hoofdbestuurslid,
Hierbij nodigen wij u uit, tot het bijwonen van een Hoofdbestuursvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 25 oktober 1985 om 19.30 uur. Plaats van vergadering wordt u medegedeeld op donderdag 24 oktober as. door onze partijsecretaris. U gelieve de secretaris dan ook op 24 oktober tele fpnisch te kontakteren onder nummer 08850 - 2 14 13.
Duidelijk wordt hiebij gesteld, dat alleen leden van het
Hoofdbestuur, welke voorkomen op de presentielijst van het
Hoofdbestuur toegang hebben tot deze vergadering. Hieraan
wordt strikt de hand gehouden, iedereen die niet op deze
lijst voorkomt, wordt geweigerd, toehoorders ed. worden niet
toegelaten. Overeenkomstig de aangenomen motie van de Kring
Rotterdam, wordt een strikte vergader-orde gehandhaafd.
U een goede vergadering toewensend, verblijven wij met vrienlelijke flroet„ namens het Dagelijks Bestuur,

A G E N D A .

1.
2.
3.

Opening door de voorzitter Mr. A.W.Lier.
Notulen Hoofdbestuursvergadering van 6.9.1985.
Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Verslag van de begeleidingscommissie werkwijze DB.

5. Motie tegen de heer W.Vreeswijk.
6. Aanvulling van het DB met een persoon.
Pauze.
7. Verslag van de stemcommissie (grosselijst Tw.Kamerverk)
8. Vaststelling kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen
9. 2 % regeling.
10. Rondvraag en sluiting.
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Centrumpartij
Hootdsekretariaat:
Postbus 670
2501 CR 'a-Grawnhaga
Tel. 070-469360
Postfliro 5287188

AAN: Alle leden van het Hoofdbestuur
van de CENTRUMPARTIJ.

Ons kenmerk: D B / d s / M L

Datum

;4

oktober 1985

Geachte Hoofdbestuursleden,
Oe agenda voor de komende Hoofdbestuursvergadering op
25 oktober as. zal voor een aantal uwer vragen opwerpen» met betrekking tot punt 6. "aanvulling van het DB
met een persoon".
Zoals bij u allen bekend, heeft de "Commissie Bruijn"
op de laatstgehouden HB-vergadering gepleit om mbt. de
Heer De Wijer, terug te gaan naar het punt waar het conflict uitbrak. Hét advies luidde:
" Aan allen, die deel uitmaakten van het Dagelijks Bestuur voordat het huidige conflict uitbrak» ongeacht
hun huidige staat, het dringende verzoek te richten
in het belang van de partij en ons volk hun functie
te blijven ui toefenen, respectievelijk weer op te ne.... men."
Dit is dan ook door het DB uitgevoerd en de heer De wijer
was weer opgenomen in het DB.
Op de DB-vergadering van 26 september jl. --waarbij ook
de begeleidingscommissie aanwezig was-- heeft de heer
De Wijer wederom zijn lidmaatschap opgezegd en is opge stapt v66r het beëindigen van de vergadering.
Door deze daad is het DB op een sterkte gekomen van vier
personen, zodat statutair op de eerstvolgende: HB-verga dering een vijfde persoon dient te worden gekozen.
De begeleidingscommissie zal u over haar bevindingen uitgebreid rapporteren.
Het DB van de CENTRUMPARTIJ.
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Centrumpartij
HoofdMkretarluft:
Postbu* 670
2501 CR '•-Grevenhage
Tel. 070-469380
Poslg1ro52B7188

AAN: A l l e Hoofdbestuursleden van de
CENTRUMPARTIJ.

On» kenmerk:DB/dS/ML

Datum

:4 oktober 1985

Geachte Hoofdbestuursleden,
Door het vertrek van de heer H. de Wijer uit de Centrumpartij, is er in het Dagelijks Bestuur een plaats vrij gekomen, welke statutair op de eerstvolgende HB-vergadering dient te worden ingevuld.
Derhalve staat op de agenda voor de eerstkomende HB-vergaderïng op 25 oktober as.'aanvul!ing-DB met een persoon'
ledere kandidaat dient zich voor vrijdag 18 oktober 1985
24.00 uur schriftelijk bij de partijsecretaris aan te
melden. Adres: Steegstraat 14, 5439 NL Linden.
De kandidatuur dient ondersteund te zijn door de handtekening van 2 kringvoorzi tter.s (hoeft niet van eigen kring)
en 10 handtekeningen van Hoofdbestuursleden.
De verkiezing zal als volgt plaats vinden: Er wordt eerst
gestemd over alle kandidaten. De kandidaat die minimaal
de helft plus êên van het aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft gekregen, is gekozen. Heeft geen der kandidaten
deze vereiste meerderheid behaald, dan volgt een tweede
stemmingsronde.In deze tweede ronde zal het gaan tussen
de kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen
kregen. Degene die In deze tweede stemmingsronde de meeste
stemmen krijgt, wordt het nieuwe DB-lid.
r

Wij wensen u veel succes, en zien met belangstelling uw
kandidatuur tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij.
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NOTULEN VAN DE HOOFDBESTUURSVERGADERING VAN V R I J D A G 6.9.1985.
Aanwezig:

Op verzoek van enkele HB-leden zullen wij de namen niet neer vermelden
Aanwezig waren 62 HB-leden.

Plaats van v e r g a d e r i n g ;

Leiden.

;.

Opening;
De voorzitter Mr. A . W . L i e r opent om 20.04 uur de
v e r g a d e r i n g . Mr. Lier a p e l l e e r t aan het fataoen en
roept de leden van het HB op, om de v e r g a d e r i n g ordelijk te doen verlopen. Hij doet een dringend beroep op aller medewerking hiertoe.
Ingekomen stukken en m e d e d e l i n g e n ;
l1.

Kort geding gevoerd tegen actiecomltee Lelystad voor iedereen. Het Kort geding is door
de C e n t r u m p a r t i j verloren.Tegen deze uitspraak
zal beroep worden aangetekend.

2.

M e d e d e l i n g van Mr. Lier, dat de heer Spaans uit
Den Haag roddelverhalen rondstrooit, dat Mr.Lier
gelden van een 'andere club' zou hebben opgeno men. Mr. Lier geeft hierop de toelichting, dat
er door de Amro-Bank, waar beide partijen ban - •
kieren een fout is g e m a a k t , waardoor er een bedrag van plm. 260.-- van de verkeerde .rekening
werd afgeschreven. Deze fout is intern bij de
Amro-Bank h e r s t e l d .

3.

O p z e g g i n g l i d m a a t s c h a p Drs. N.Konst. De heer
N.Konst heeft schriftelijk zijn lidmaatschap
van d e - p a r t i j opgezegd, wegens de s t r u b b e l i n g e n
jnet de heer H.de Wijer.

4.

Verhuizing Partijbureau. Van de f a m i l i e Konst
is- b e r i c h t o n t v a n g e n , dat wij bet aldaar gevestigde p a r t i j b u r e a u per l -oktober 1985 dienen te
ontruimen.

5.

Opzegging lidmaatschap vaa de heer H. de Wijer.
De beer H! de Wijer heeft schriftelijk zijn lidm a a t s c h a p opgezegd. Hierop k o m e n we straks nog
terug.

6.

Schrijven van M e v r . Lea Dhondt dd. 23.8.1985,
waarin Mevr. Dhondt mededeelt voornemens te zijn
naar A m s t e r d a m te verhuizen en daar actief te willen worden.

7.

Schrijven van de heer F.Schoenmakers, waarin hij
m e d e d e e l t het DB u i t g e b r e i d te willen zien tot
9 personen.

8.

Brief van Kolonel H.C. de Roode dd. 30.7.1985,
w a a r i n de heer De Roode mededeelt, dat hij'in
afwachting van de besluiten van het HB een ter u g h o u d e n d e h o u d i n g aanneemt m b t . zijn l i d m a a t schap van het DB.

-29. Schrijven van de heer J.Camphuis namens enkele
leden van het Haags Kringbestuur
10. Schrijven van de heer O.Boerstra inhoudende een
m o t i e van orde, om te komen tot eenheid.
11. Schrijven van de heer Vreeswijk, w a a r i n de heer
Vreeswijk zijn g r i e v e n uit en waarin hij een aantal aanwijzingen geft.
Hierna wordt ter b e r d e g e b r a c h t dat een tweetal personen in 'de
wachtkamer zitten.
Dit zijn de heren De Wijer en W i t t e m a n . Aan bet Hoofdb e s t u u r wordt g e v r a a g d te s t e m m e n om b e i d e beren tot
de H o o f d b e s t u u r s v e r g a d e r i n g toe te laten. Als toelichting verklaar t de v o o r z i t t e r , dat indien wij over de
zaak De Wijer, voorzover daar sprake van kan zijn, willen oordelen, straks wanneer de 'ad hoc c o m m i s s i e ' in
de loop 'commissie Bruijn' genaamd verslag doet, zal
het goed zijn de heer De Wijer daarbij aanwezig te hebben. Voorts breekt de voorzitter een lans om dan ook
maar de beer W i t t e m a n toe te laten. Dit wordt met een
meerderheid van stemmen aanvaardt.
Hierna schorst de v o o r z i t t e r voor 20 minuten.
"*

Om 21.45

-uur heropent de voorzitter de vergadering.

Motie Rotterdam;
De Kring R o t t e r d a m heeft een motie ingediend, inhoudende :
- de voorzitter d i e n t een strakke vergadering te
leiden.
- de pauze moet op een redelijke tijd gehouden
worden.
-.de bar d i e n t tijdens de vergadering gesloten te
blijven.
- e v e n t u e l e emoties kunnen alleen in de rondvraag
naar voren komen.
- geen a g e n d a w i j z i g i n g e n ter elfder ure.
- bij onnodig ophouden van de v e r g a d e r i n g door
cbaosmakers deze bij v o o r t d u r i n g de zaal te
doen verlaten'. •
.
.
- i n g e d i e n d e • moties dienen ii\g te worden
gebracht.
De m o t i e is met 2 stemmen tegen

aangenomen.

Re'grementverkiezlngen k a n d i d a t e n Tweede Kamer der S t a t e n Generaal:
Er zirjn op het concept negen a m e n d e m e n t e n binnen gekomen,
w a a r m e e zoveel m o g e l i j k rekening is gehouden en de amend e m e n t e n zijn door Mr. Lier d o o r g e v o e r d in het r e g l e m e n t
dat nu voor ons ligt. Er is één punt, waarbij een lid
van het HB. de heer W.uit E. meent, dat personen die de
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65-jarige leeftijd bereikt hebben niet meer zouden
mogen k a n d i d e r e n .
Het reglement is bij algemene stemmen, met een grote
m e e r d e r h e i d aangenomen.
Hieruit v l o e i t voort, dat er een 'stemcommlssie' dient
te worden benoemd, welke zich bezig gaat houden met
het opstellen van de 'grosselijst' volgens artikel 2
van het r e g l e m e n t .
Voor deze commissie stellen zich k a n d i d a a t :
Mevr. M. Brookman
de heer H.Pasmans
M e v r . L. Dhondt
de heer R.den Drijver
de beer H.Kleijn
de heer W . W i t t e m a n
de heer J.Hageman.
De partijsecretaris is de secretaris en wordt
voegd aan deze commissie.

toege-

Na s t e m m i n g worden aangewezen de volgende vier personen:
Mevr. Brookman
Mevr. Dhondt
de heer H a g e m a n
de heer W i t t e m a n .
Dan blijkt, dat de heer W i t t e m a n op de eerstvolgende
vergadering niet aanwezig kan zijn, en wordt als zijn
reserve aangewezen, de beer H.Kleijn. De heer Kleljn
oppert, dat hij ook wel kandidaat wil staan voor de
Tweede Kamer, dus kan hij geen deel uitmaken van de
commissie. Als zijn vervanger wordt aangewezen de heer
H.Pas-mans-.
De samenstelling van de commissie wordt aldus:
llevr. Brookman
Mevr. Dhondt
de heer Hageman
de heer Pasmana
de heer Segers.

,

De' heer Segers protesteert tegen het feit, dat hij in
deze commissie wordt g e p l a a t s t , daar hij b e t r o k k e n e is.
Ondanks dit protest wordt bij aangewezen als secretaris
van de 'stemcommlssie'.
De e e r s t v o l g e n d e bijeenkomst van de s t e m c o m m i s s i e wordt
v a s t g e s t e l d op 16.9.1985. om 20.00 uur.
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Verslag van commissie van onderzoek

(commissie Bruijn) :

De heer Bruijn leest de volgende v e r k l a r i n g voor:
"Advies van de geschillencommissie aan het Hoofdbestuur :
De gesclllencommlssie ad hoc, ingesteld door Mr.Lier
in verband met het in het Dagelijks Bestuur gerezen
conflict De WeiJer/Segers/De Roode en bestaande uit
Mevrouw Diepeveen en de heren Alblas, Boiten.Bruyn
en Visser.
OVERWEGENDE
l* Dat de manier, waarop deze aangelegenheid is aangepakt en naar buiten is gebracht, ten zeerste
valt te betreuren;
2. dat ontwikkelingenbinnen het Dagelijks Bestuur, die
een andere aanpak onmogelijk zouden hebben gemaakt,
bij het onderzoek der commissie niet naar voren
zijn gekomen;
3. dat het bij de zware beproevingen, die de partij
en haar leden moeten doorstaan, dringend gewenst
is dat iedere partijgenoot op zijn post blijft;
4. dat het tevens dringend noodzakelijk is de eenheid
binnen de partij te handhaven of te herstellen.
5. dat dit alles'wenselijke wijzigingen in de omvang
«=n de werkwijze van het Dagelijks Bestuur niet
uitsluit.
ADVISEERT HET HOOFDBESTUUR:
'1. Aan allen, die deel uitmaakten van het Dagelijks
Bestuur vóórdat het huidige conflict uitbrak, ongeacht hun huidige staat, bet dringende verzoek
te richten in het belang van de partij en ons
volk hun functie te blijven uitoefenen respectievelijk weer op te nemen.
2. over te gaan tot instelling van een adviescommissie van drie deskundige
leden, die binnen een
maand na dato het Hoofdbestuur zal moeten adviseren inzake eventuele wenselijke wijzigingen in de
omvang en werkwijze van bet Dagelijks Bestuur.
3. een d a t u m te bepalen voor een H o o f d b e s t u u r s v e r g a dering waarop dit a d v i e s zal worden b e h a n d e l d en
e v e n t u e e l ten u i t v o e r zal worden g e l e g d b i n n e n
a n d e r h a l v e maand na dato. :_
was ondertekend met De g e s c h i l l e n c o m m i s s i e . "
Het Hoofdbestuur adviseert met plm. 2/3 van stemmen
door handopsteken om alles.weer in het oude te herstellen.
Mbt. het instellen van een commissie volgens punt 2
onder adviezen, wordt gesteld, dat gezien het vergevorderde uur,het HB de v o l l e d i g e vrijheid laat aan
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het DB, na voorstel van bet DB, om deze commissie
in te stellen. Hierop kwamen geen negatieve reacties en het HB ging accoord.
De rondvraag, evenals de moties van de kringen Haarlem en A m s t e r d a m , het voorstel tot verlenging van de
2 % regeling en de i n v u l l i n g van de studie- en dis c u s s i e c o m m i s B i e s kwamen wegens t i j d g e b r e k niet meer
aan bod.
De voorzitter sluit de vergadering om 00.20 uur.

Linden, 2 oktober
D.H.H.Segers
partijsecretaris.

1985

C e» t r uinip a r tij
Hoottwkrturiut:
PoMbtwSTO
2S01 CR '»-Qnv*nh*B«

m070-4*9380
Portgiro52B718e

OrakMUMtk: DB/dS/ML

A A N : A l l e leden van het Hoofdbestuur
van de CENTRUMPARTIJ.
.

•

: 22 oktober 1985.
Geachte Hoofdbestuursleden,
Ongetwijfeld zult ook u benaderd zijn door een aantal opstandige elementen, die hun koers vooral naar extreem-rechts wen- .
sen te verleggen. Deze personen, welke voor de zoveelste maal
een greep naar de macht doen binnen de Centrumpartij,-trach ten ten eige bate en voordeel een scheuring binnen de Centrumpartij teweeg te brengen.
•
Duidelijk blijkt uit de hele voorgeschiedenis, dat de opportunisten zich nu manifesteren en menen, omdat ze zo. geweldig kunnen folderen, maar zonder verdere inhoudelijke i-nbreng, bepaalde rechten te kunnen doen gelden op een Tweede Kamerzetel. Men
gaat zelfs zover, om een persoon als De Uijer altf 11jstaanvoerder naar voren te schuiven, terwijl deze man geen lid is van de
Centrumpartij. Aan een representatief en integer man als Mr.Lier
wordt voorbij gegaan, omdat de 'harde lijn' moet prevaleren.
Hij als Dagelijks Bestuur en vele Hoofdbestuursleden met ons.
distantiëren ons van elk -extreem gedrag en wijzen de 'harde
lijn' van de heren Vreeswijk, De Hij er, Mevr. Broó«fcman ea.
dringend af.
Men is nu zover gegaan, dat men het recht in eigen hand heeft genomen en er bereiken ons signalen, die er op duiden, dat de groep
bovengenoemd bij de komende HB-vergadering zich met .geweld toegang verschaffen bij de bijeenkomst.
«I
Daar wij elke vorm van geweld afwijzen, daarnaast:als DB de verplichting hebben om zaaleigenaar en de leden van het HB in be- .
scherming te nemen, delen .wij u mede, dat het DB uit veiligheidsoverwegingen het noodzakelijk heeft geoordeeld, de geplande HBvergadering van 25 oktober as. naar een nader te bepalen datum
uit te stellen. Inmiddels zal jegens de betrokken'leden van de recalcitrante groep statutaire maatregelen worden uitgevaardigd,
daar hun handelwijze op geen enkel punt meer acceptabel is, niet
statutair en niet reglementair, en bovendien aVIe perken van
norm en fatsoen te buiten gaat.

Het spfjt ons, dat «1j dergelijke maatregelen dienen te treffen,

-2-.

daar wij niet gewend zijn om ons tegen 'eigen' mensen te verdedigen. Wij kunnen dit soort acties normaliter alleen maar ver wachten van personen die wij hebben leren kennen tijdens ons congres te Boekei, maar uit eigen kring hadden wij dit geweld nooit
verwacht. Wij wisten niet, dat de zogenaamde loyaliteit en Ideologische opstelling alleen maar bestonden in 'baantjesjagerlj',
Het Dagelijks Bestuur zal op korte termijn net u kontakt opnemen
om u mede te delen wat haar besluiten zijn. Voorts verzoekt bét
DB, alle Hoofdbestuursleden hun rust te bewaren en zich niet te
laten Intimideren door personen welke de Centrumpartij willen doen
scheuren en daarmede liquideren.
De maatregelen die thans door het DB genomen worden, zullen op de
eerste plaats gericht zijn op de voortzetting van'de partij en
voorts een zuiveringsactie Inhouden tegen extreme elementen welke
de partij alleen maar schade berokkenen.
Wij vertrouwen op uw loyaliteit en op uw vastberadenheid om de
Centrumpartij te behouden en niet .in handen van een aantal straatvechters over te leveren.
.;'
W1j verzoeken alle eerlijke en goedwillende HB-lede-n OJB bijge voegde 'loyaliteitsverklaring' ondertekend, ten spoedigste aan
ons te retourneren. ,
Heb moed en vertrouwen, sta niet achter personen, maar dien het
belang v a n d e Centrumpartij.
v.
•*": • :"•'

Hoogachtend,

.•

Het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij,
In afwezigheid van de HH.
\/ _'
Th.P.Terratjn en fl.H.A.v.d.Heijden
ondertekend door:
Mr. A.W. L1er,

voorzitter

D.H.M.Segers ',

secretaris?

-. "•"•; .

Bf

851202 013

LOYALITEITS-VERKLARING VOOR ALLE HOOFDBESTUURSLEDEN.

Ik ondergetekende; (naam)
wonende aan; (adres)

..

te.: (postcode en woonplaats)
verklaar hierbij volledig accoord te gaan met het beleid van
het huidige Dagelijks Bestuur van de CENTRUMPARTIJ en dit
ook In de toekomst te blijven steunen.
HANDTEKENING:

t,

Gedaan te;

de;

Met spoed te retourneren aan:
/-

-

D.H.M.Segers
partijsecretaris
Steegstraat 14
5439 NL Linden

...1985.

.
.

r
Voor eventuele telefonische I n l i c h t i n g e n kunt u ons bellen:
O 0850 - 2 14 13.

Informatierapport
Door rapporteur (n t»

Door BVD in M vullan

Volgn»-. {

'BO :

Datum -.
Evaluatie-.

1,0

15-1V1985

AéfrïSI TZ-5 2-1 2

Bijl :

datum

Oltfr:

eo

2ï:NOV1985-
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Vernomen is dat «£ Haaftdag ^11-1985 in Aatst«'-rdam eéh, vergadering
plaats geuondeto -van "afvallige^ van de C^trriiHparti;)^
Op -deze ve^adëriftg zijn circa 20 personen aanwezig, ónder wie:

De reden van de vergadering- is het voornemen e«n nieuwe partij op te
richten»
K**4

* ?

5.

200A03

l1" t

ACD I5UQI, 029
3 DEC. 1985

CO

b.
1) Zo nodig ander* nibrlcarlng aangaven.

Dlstr.:

Blj1ag«(n):

Afschr.:

B0=

Betreft-

I P G . a R I N
EIS XJORDREHT DER

HkilG*

LEIDEN. ROTTERDAM

Op woensdag 23 oktober 1985 werd in het gebouw van de Tweede Kamer
een ledenvergadering gehouden door de Kringen Den Haag, Leiden,
Rotterdam en Dordrecht der Centrumdemocraten. Aanvang 20.00 uur.

Aanwezig waren;
J.G.H*

.,-'11-34, (bek) opent de vergadering. Hij verduidelijkt
dat deze vergadering is uitgeschreven door het Kringbestuur Den
Haag, met het doel vnl de kandidaten voor de gemeenteraad door
de Haagse leden te laten verkiezen.
Vervolgens heet hij
. ë^van de oprichters van de partij, van harte welkom.

1) Zo nodig «ndtre rubriMrlna ««no»v»n.

VERVOLGBLAD Nr.

„

BIJ jmeaKp-Tlnf. rapport nr. —2—

-

deelt vervolgens mede, dat -alle leden inmiddels het schriftelijk verzoek tot kandidaatstelling voor de Gemeenteraden hebben
ontvangen. De sluitingsdatum is 11 november 1985» die voor de
kandidaatstelling T.K. 30 november 1985De kandidaatstelling G. R. van de Kring Den Haag had als sluitingsdatum 16 oktober 1985. Dit omdat de G. R. -verkiezing Den Haag voor
de partij de belangrijkste is.
De kandidaten voor Den Haag zijn:

'
en '
_ i
deelt mede dat het Kringbestuur Den Haag inmiddels tot een
voordracht is gekomen, welke vanaond in stemming zal worden gebracht
Hij legt aan de aanwezigen de vraag voor: hoe definitief moet deze
lijst zijn? Dienen nieuwe Haagse leden die zich kandidaat stellen
onc'.cri.an de lijst vcrdor. "bijgevoegd, of jioot de mogelijkheid worden
opens-ehou^cii ->^rsonen van politiek gewicht tussen rte nu reeds te
stellen kandidaten te plaatsen? Alle aanwezigen geven hierover hun
mening.
JANMAAT stelt voor:
1. nieuwe leden van de zijde van de C. P. onderaan bij te voegen
(ook in geval van fusie met deze partij)
2. andere nieuwe leden in principe ook onderaan bij te voegen,
m. u. v. personen van groot politiek gewicht
3. over de laatste categorie eerst het Haags Kringbestuur per geval
te laten besluiten en vervolgens ook de Haagse ledenvergadering.
De vergadering gaat met dit voorstel accoord.
vraagt, of het mogeligk, dan wel gewenst is,
met de C. P. een lijstverbinding aan te gaan (G. R. Den Haag).
JANMAAÏ antwoordt dat dit afhankelijk is van de kandidaten van de
C. P. en van haar program voor de gemeente Den Haag. Hij is van mening dat deze mogelijkheid zeker niet voor onze partij moet worden
uitgesloten.
Vervolgens merkt JANMAAÏ op, dat het volgen van de door de STIPOLKA.
binnenkort te organiseren cursus ter voorbereiding op het lidmaatschap G.R. eigenlijk een vereiste is voor alle kandidaten.
Hij zegt het tevens redelijk te vinden, dat ieder partijlid dat in
een Gemeenteraad zitting heeft, maandelijks een bedrag van E 200,aan de partij doneert. Indien men dit weigert, dan dient dit bedrag te worden beschouwd als verplichte contributie.
_
JANMAAT deelt mede, dat de voordracht van het Haags Kringbestuur
als volgt luidt:
1 JANMAAT, 2
,5
, 4,5
» 6
Na stemming ga^ men accoord met deze voordracht, waarmee? de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag voor wat
de eerste zes plaatsen betreft, is vastgesteld.
_
JANMAAT deelt mee, dat deze kandidatenlijst aan de pers zal worden
ver strekt. Hij zelf zal, in samenwerking met het Haags Kringbestuur
het desbetreffende partijprogram opstellen, hetgeen in de maand
november naar het gemeentehuis van Den Haag zal worden gestuurd.
Vervolgens deelt hij mee, dat in het kader van de campagne, kort
voor de verkiezingen een openbare vergadering zal worden uitgeschre
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Deze zal worden aangekondigd in de pers.
Tevens laat hij weten, dat van de reeds uitgebrachte folders de
meeste in Den Haag zijn verspreid. Het gaat om 80.000 exemplaren.
JANMAAT brengt naar voren dat vooral
" hieraan
ruime medewerking heeft verleend.
Hij benadrukt dat in de nabije toekomst het accent in de propaganda
ook in Den Haag zal komen te liggen op de cassetteband. Hiervan
zijn inmiddels 5000 stuks landelijk verspreid. Om het aantal te
verspreiden banden aanzienlijk te kunnen opvoeren zal op korte teiv
mijn sneldraaiende apparatuur voor het copieren daarvan worden aangeschaft, waarmee per dag zo 'n 500 banden geproduceerd kunnen worden.
Voor Den Haag zullen 1000 cassettebanden beschikbaar komen, welke
met de nieuwe apparatuur in 5 dagen geproduceerd en verspreid kunnen zijn.
Hij laat weten van de cassetteband als propagandamiddel zeer hoge
verwachtingen te hebben. Opvallend is dat vanuit het publiek nog
geen negatieve reacties op de banden zijn gekomen. Hoewel de folder;
zorgen voor naamsbekendheid, is de impact van de banden veel groter
Hierna legt
de vergadering het folderplan voor Den
Jlaag voor.
- _
deelt mede, dat het Haags Kringbestuur overeengekomen is,
vooral aan de volgende zaken aandacht te besteden in ons gemeentelijk program voor Den Haag r huisvesting/herhuisvesting, tewerkstelling, schoolverzuim, subsidiebeleid, kleinbedrijf, terugkeer van de
conducteur in de tram, aanschaf van nieuwe stadsklokken.
Zo mogelijk zal voor de uitwerking van deze punten een programcommissie worden ingesteld»

zegt, dat het Dagelijks Bestuur heeft besloten, eerst de
nadruk te leggen op verspreiding in het noorden en oosten des lands
waar de partij nog te weinig bekendheid heeft. Kort voor de G.R.verkiezingen zal de nadruk komen te liggen op de reeds bestaande
Kringen, alsmede op de samenwerking.
Hij acht het wenselijk de volgende vergadering eind november/ begin
december te houden, maar nog geen datum te kiezen.
verzoekt de aanwezige'kandidaten G.R. een datum in de twee
de week van november af te spreken voor de eerste les van de G.R.cursus.
Er wordt afgesproken bijeen te komen op dinsdag 5 november a.s. in
het gebouw der Tweede Kamer. Zij zegt toe, het lesmateriaal met
spoed te bestellen en onmiddellijk na levering aan de cursisten
ter hand te stellen.
brengt nog naar voren, dat in het G.R.-program ook aandacht zou kunnen worden gegeven aan het verzorgen van rookvrije
ruimten voeg eara-paMenten» Eindo jrorgadogiag»
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Geachte belangstellende,
Hiermee danken wij u voor uw aanvraag van ons informatiepakket, dat u
hierbij aantreft.
Naast het verstrekken van de gebruikelijke informatie, willen wij u bij
dezen voor alle duidelijkheid ook inlichten over de ontstaansgeschiedenis
van onze nieuwe partij. Wij zullen hieronder ingaan op een aantal vragen
die ons regelmatig worden gesteld.
1. Is deze partij een voortzetting van de C.P., maar dan onder een andere
naam?
Neen. De Centrumdemocraten is een totaal nieuwe politieke partij.
Zij is opgericht op 7 november 1984, bij notariële akte. Kort daarna
is zij ingeschreven in het Verenigingen- en Stichtingenregister van de
Kamer van Koophandel, en medio december is zij ingeschreven door de
Kiesraad in het register van politieke partijen.
De Partij moet worden gezien als een afsplitsing van de C.P. zoals die
nu is. Men kan wel spreken van een voortzetting van de 'oude' partij
in haar oorspronkelijke vorm, nl. geschoeid op de gematigde, centrumdemocratische leest.
2. Wat is de oorzaak van de splitsing in de 'oude' partij?
Er zijn twee oorzaken aan te wijzen: een politieke en een persoonlijke.
Doordat de 'oude' partij in hoog tempo groeide, had men weinig greep
op het toelatingsbeleid. Het is gebleken, dat een aantal ondermijnende elementen onopgemerkt zijn gebleven, die kans hebben gezien zich
op te werken tot in de top van de partij. Het ging hier om leden die
waren verbonden met politieke tegenstanders van zowel linkse als
rechtse signatuur, die de bewuste bedoeling hadden de partij stuk te
spelen. Naarmate hun invloed groter werd, konden zij de partij meer
en meer overheersen. Zo ontstond tegenover de gematigde, centrumdemocratische 'lijn-Janmaat' een 'vleugel' van politieke tegenstanders,
die kan worden gezien als de 'lijn-Konst'. De heer Konst en zijn aanhangers zeiden, dat de 'lijn-Janmaat' te zacht was, en wisten die
'vleugel' te elimineren door de steun van radicale partijgenoten en
van partijleden die de voor de P.v.d.A. en het C.D.A. gevaarlijke
concurrent wilden, uitschakelen. De oorspronkelijke intentie van de
partij ging daarbij volkomen verloren.
Tussen de heer Konst en de heer Janmaat was ook persoonlijke rivaliteit, die eenvoudig teruggevoerd kan worden tot jaloezie. Het feit dat
vooral de heer Janmaat bij het publiek het visitekaartje was van de
partij, zat zijn radicale tegenstanders binnen de partij erg dwars.
Toen na de benoeming van de heer Janmaat als Kamerlid, de heer Janmaat
-2-
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aftrad als voorzitter, en de heer Konst het partijvoorzitterschap over
kon nemen, zag deze laatste zijn kans schoon on, enerzijds, ook eens
'in the picture' te komen, en anderzijds, om zijn grootste rivaal (en
anderen) successievelijk de partij uit te werken. Zijn redenering was
waarschijnlijk: Janmaat heeft zijn nut gehad, nu ben ik aan de beurtt
Deze gang van zaken is niet bepaald uniek. In alle politieke partijen
speelt zich zo het nodige af. Wat helaas wél uniek is, is dat de
'heer' Konst ervoor heeft gezorgd, dat o.a. de heer Janmaat zonder
meer werd geroyeerd als lid van de partij. Ook verzochten de heer
Konst en aanhangers hem, zijn Kamerzetel op te geven. Natuurlijk was
de heer Janmaat nooit van zins, plaats te maken voor een dergelijke
opportunist, van wie het zeker is, dat hij in de Tweede Kamer nooit de
standpunten zou verdedigen waarop de Nederlandse kiezer de partij had
gekozen.
3. Wat is nu 3e positie van de heer Janmaat?
De heer Janmaat is nog steeds lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, waar hij nog steeds de vernieuwende politieke lijn
brengt, waarvoor de 'oude' partij ooit is opgericht. Hij functioneert
daar nog op persoonlijke titel, omdat hij de 'oude' partij niet meer
vertegenwoordigt, en het feit dat hij de nieuwe partij vertegenwoordigt
nog niet officieel is erkend.
Op de dag van de oprichting van de Centrumdemocraten heeft hij zich
als lid van deze partij opgegeven, en op 29 maart 1985 is hij door het
Congres van onze partij gekozen als Partijvoorzitter.
4. Waarom is de nieuwe partij opgericht?
Een aantal leden zijn na het royement van de heer Janmaat uit de 'oude'
partij gestapt. Zij gaven er blijk van, dat zij de heer Janmaat trouw
waren gebleven, en tevens dat ook zij van mening waren, dat die partij
een totaal verkeerde koers was ingeslagen. De belangrijkste overweging
die hen deed besluiten de nieuwe partij op te richten, was hun overtuiging dat de centrumdemocratische stroming in Nederland behouden
moet blijven. De C.P. was voorheen de enige (!) vertegenwoordigster van
die stroming, en omdat het duidelijk werd, dat deze partij (o.a. door
gebrek aan goed leiderschap) te gronde zou gaan, zagen zij in dat
daarmee de centrumdemocratische stroming als geheel voor de kiezers zou
verdwijnen. De heer Janmaat en zijn aanhangers vonden, dat dit niet
mocht gebeuren. De Nederlandse kiezer mag niet de dupe worden van
~
partij-interne moeilijkheden; de Nederlandse kiezer heeft bij de vorige
verkiezingen laten weten, behoefte te hebben aan een centrumdemocratische partij, en heeft daarom recht op de mogelijkheid van het stemmen
op een dergelijke partij.
5. Wat is het verschil tussen de 'oude' en de nieuwe partij?
Het verschil ligt niet zozeer in het program. De 'oude partij wordt
nu geleid door personen die politiek ondermaats zijn. Hun gemis aan
politieke feeling en inhoud zal wellicht ertoe bijdragen, dat hun
partij wordt verboden, en in ieder geval nooit meer enige rol van betekenis kan spelen in de Nederlandse politiek.
Het oorspronkelijke partijprogram van de 'oude' partij zal ook in onze nieuwe partij worden gebruikt, zij het in meer uitgebreide vorm.
Het verschil zit voornamelijk in de personen die het program brengen,
en in het interne partijbeleid. Wij, ais Centrumdemocraten, blijven
bij het standpunt, dat er ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden in het bevolkingsbeleid en de vreemdelingenpolitiek van onze regering. Tegelijkertijd stellen wij, dat dit moet gebeuren binnen het
kader van onze democratische rechtsorde.
-3-
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Partij-intern zullen wij ook streven naar een zo hoog mogelijk democratisch gehalte: leden zullen nooit zonder meer worden geroyeerd,
zij zullen te allen tijde het recht hebben» daartegen in beroep te
gaan. Ons toelatingsbeleid is veel zorgvuldiger dan dat van de 'oude'
partij. Allen die als lid wensen toe te treden, zullen tevoren een
huisbezoek krijgen, en radicalen (van welke 'kleur' dan ook) krijgen
bij ons géén kans.
•

•—

6- Waarom komt de nieuwe partij nooit op radio en televisie?
Recht op zendtijd heeft alleen die partij, die in de Tweede Kamer is
vertegenwoordigd. Onder punt "3" hebben wij reeds vermeld, dat het nog
niet door het Ministerie is erkend, dat de heer Janmaat inderdaad in
de Tweede Kamer onze partij vertegenwoordigt. Op het moment dat deze
erkenning er wel is, zult u ook ons via deze media kunnen zien en beluisteren.
7. Hoe liggen de toekomstkansen van de Centrumdemocraten?
Die zijn op dit moment eigenlijk nog niet te schatten. Wat voor ons gunstig is, is het volgende:
- onze partij bestaat uit een beperkte (dus overzichtelijke) groep zeer
enthousiaste en gemotiveerde mensen, die goed op elkaar zijn ingespeeld en zeer veel werk verzetten;
- deze mensen hebben geen onenigheid over de politieke lijn, zij delen
eikaars ideeën in hoge mate;
- wij hebben veel geleerd van de ervaringen in de 'oude1 partij, dus
vooral hoe het niet moet; wij zijn gewaarschuwd en gaan dus met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk;
- binnen de concurrerende C.P. bestaan nog steeds de nodige onrust en
rivaliteit; er is een groot gebrek aan efficiënt en weloverwogen leiderschap; er heeft een groot verlies aan leden plaatsgevonden; diverse juridische procedures zijn lopende of zullen worden aangespannen
tegen het partijbestuur; kortom: het is zeer te betwijfelen of deze
partij beschouwd moet worden als een echte concurrent, en of zij in
staat zal zijn als zodanig aan de komende verkiezingen mee te doen;
- vroeg of laat zal de Minister toch moeten erkennen, dat de heer
Janmaat inderdaad onze partij vertegenwoordigt als Kamerlid; dan
wordt ons zendtijd toegewezen, en zullen wij ons aan een zeer groot
publiek bekend kunnen maken, waarbij wij de kiezers duidelijk zullen
maken, wie we zijn en wat we willen;
- van personen die nu nog lid willen zijn of worden van de 'oude' partij, weten wij dat zij hoogstwaarschijnlijk niet geschikt zijn als
lid van onze partij; dit geldt vooral voor de 'oude' leden van die
partij, die na de splitsing zijn gebleven: zij hebben duidelijk gekozen voor de radicale lijn, en wij blijven van hen verschoond.
8. Zal de nieuwe partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1986?
Ja. In de tussentijd verspreiden wij op grote schaal door het hele land
onze folders. Naast radio- en t.v.-uitzendingen, is het folderen altijd
een goed propagandamiddel geweest, en bij het ontbreken van het eerste
zullen wij dit middel optimaal benutten. Inmiddels hebben wij zo'n
200.000 exemplaren verspreid. Kort voor de verkiezingen zult u ons in
ieder geval kunnen horen en zien via radio en televisie, want dan hebben alle partijen recht op enige zendtijd.
9. Wat kunt u doen, als u onze partij wenst te steunen?
a. Doneren; u kunt een bijdrage (naar eigen keuze) storten op giro:
49.06.700, t.n.v. "Centrumdemocraten, Den Haag".
b. Lid worden; wel moet u dan uw eventueel lidmaatschap van een andere
partij hebben opgezegd. U kunt u aanmelden d.m.v. het bijgevoegde
aanmeldingsformulier.
-4-
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Indien u dat op prijs stelt, kunnen wij u een 45 minuten durende bandopname zenden van de speech die de heer Janmaat hield na zijn benoeming
als Partijvoorzitter tijdens ons Congres van 29 maart jl. U gelieve dan
ƒ 20,— over te maken op giro 49.02.300, t.n.v. "Centrumdemocraten,
Den Haag", onder vermelding van "bandopname". Nadat wij dit bedrag op de
girorekening hebben ontvangen, sturen wij u de cassette zo spoedig mogelijk toe.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen of schrijven naar ons partij secretariaat, waarvan u de adresgegevens in het briefhoofd vindt.
Wij danken u nogmaals van harte voor uw belangstelling, en hopen binnenkort iets naders van u te mogen vernemen. En: STEUN DE CENTRUMDEMOCRATEN
BIJ DE KOMENDE VERKIEZINGEN!
Hoogachtend,

-tlt^>v
namens de Partijsecretaris,
mevrouw S. Evenhuis
Hoofd Partij secretariaat

Bijlage: 1 infopakket
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Van een verslaggever

Het Centraal Stembureau van de
gemeente Delft heeft de kieslijst
voor de gemeenteverkiezingen
van de Centrumdemocraten bn-
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die de _
: om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen
doen zijn niet gehaald.

Het stembureau verklaarde veertien handtekeningen ongeldig. Vijf
waren onleesbaar, negen waren onder valse voorwendselen binnengehaald. De ondertekenaars die zich
bedrogen voelden hadden een bezwaarschrift ingediend.
Uit onderzoek van het Amsterdamse anti-fascismecomité Affra is
gebleken dat ook in de hoofdstad
handtekeningen zijn opgehaald onder valse voorwendselen. De Centrumdemocraten gingen de deuren
langs met het verhaal dat ze handtekeningen ophaalden voor een petitie
die zou pleiten voor verlaging van de
gasprijzen en verbetering van voorzieningen voor onder andere bejaarden in de buurten. Bijna twintig
mensen wisten niet dat hun handtekening voor de Centrumdemocraten
was.
Het Affra kwam er verder achter
dat er handtekeningen zijn ingeleverd die nooit gezet zijn door de
betrokken personen. Het comité
overweegt dan ook om een aanklacht
in te dienen tegen de Centrumdemocraten wegens valsheid in geschrifte.
In elk geval wordt maandag een
bezwaarschrift bij de Raad van State
ingediend tegen de geldigheid van de
kieslijst van de Centrumdemocraten,
nu is gebleken dat een groot aantal
ondertekenaars hun handtekening
wil terugtrekken.
Een woordvoerster van het Affra:
„Het ging om meestal oude mensen
die echt dachten dat ze voor betere
buurtvoorzieningen en tegen de hoge
aardgasprijzen hadden getekend.
Die schrokken nogal toen ze te horen
kregen wat ze werkelijk getekend
hadden."
Een
onderzoek van
antifascismecomités naar de kieslijst van
l de Centrumpartij is nog aan de gang.

Informatierapport
Door BVD In te vullen
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BIJZONDER CONGRES DER CENTRUMDEMOCRATEN

Op 3 januari 1986 vond een bijzonder congres der Centrumdemocraten
plaats in het gebouw van de 2e Kamer. Aanvang 19-30 uur. Het congres
was uitsluitend toegankelijk voor betalende leden. Er waren 28 leden
aanwezig, w.o.:
JANMAAT
JoG.Ho

JANMAAT, J.G.H, opent de vergadering en deelt mede dat
en
zich kandidaat hebben gesteld voor het D„B.
Het tussentijds verslag van de secretaris
vermeld, dat
van de 10.000 cassettebanden er inmiddels 5000 zijn ontvangen en in
productie genomen. De penningmeester deelt mede dat per week ongeveer
50 info's worden verzonden naar personen die informatie vragen over
de centrumdemocraten.
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1. Van welke politieke organisaties en partijen bent u in het verleden lid geweest, gedurende
welke periode(s), en in welke functie(s)?

2. Om welke reden (en) hebt u deze organisatie! s)/partij (en) verlaten?

~. Bent u, afgezien van uw lidmaatschap van de Centrumdemocraten, op dit moment lid van
andere politieke partijen of organisaties, en zo ja welke, sedert wanneer en in welke
'" functie(s)?
Neen/Ja, nl. van de

, sedert

in de functie( s) van
en tevens van

, sedert

in de functiel s) van
en tevens van

, sedert

in de functie! s) van
U. Hoe bent u ertoe gekomen, lid te worden van de Centrumdemocraten?

Om welke reden (en) bent u van onze partij lid geworden?

6. Ondervindt u in uw naaste omgeving (familie/kennissenkring, werkkring) tegenstand tegen
uw lidmaatschap van onze partij, en zo ja: hoe staat u daar tegenover?
Neen / weinig / ja / redelijk veel / zeer veel;
ik heb daar geen / weinig / wel / veel / zeer veel

last van.

7. Vanaf welke leeftijd (ongeveer) heeft u al belangstelling voor politiek, en is er een speciale aanleiding geweest die deze belangstelling heeft opgewekt?
Vanaf (±)

jaar; doordat ik

(ZIE OMMEZIJDE)
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8. Heeft u enigerlei opleiding genoten die u van pas kan komen in uw politieke carrière?
Zo ja: welke, heeft u die opleiding voltooid, en heeft u daarvan een diploma?
Neen/Ja, nl
wel/niet voltooid:

maanden/jaren gevolgd - wel/geen diploma;

en tevens ..
wel/niet voltooid:

maanden/jaren gevolgd - wel/geen diploma;

en tevens
wel/niet voltooid:

maanden/jaren gevolgd - wel/geen diploma.

9. Bent u in staat te (leren) spreken in het openbaar, en zo ja: heeft u reeds ervaring
daarmee (in welk verband)?
Beslist niet / moeilijk / misschien / waarschijnlijk wel / ja / zeer zeker;
ik heb reeds enkele/diverse/vele malen moeten spreken in het openbaar, voor een kleine/
grote/zeer grote groepen mensen, toen ik

—.

10. Heeft u een blanco strafblad? Zo neen: voor welk(e) del iet (en) bent u veroordeeld, wat
was de strafmaat, en in welk jaar (welke jaren) is dat gebeurd?
Ja/Neen; delict:

, vonnis:

dit vond plaats in 19....; delict:

, vonnis:

dit vond plaats in 19

Toelichting (zo nodig):

11. Welke zijn naar uw inzicht de persoonlijke kwaliteiten waarover u op grond van natuurlijke
aanleg, opleiding en ervaring beschikt, die u tot steun zullen zijn in uw politieke carrière?

12. Waar op de politieke 'horizon' zou u zich op grond van uw politieke ideeën plaatsen?
Uiterst links / links / gematigd links / direct links van het midden / midden /
direct rechts van het midden / gematigd rechts / rechts / uiterst rechts.
13. Aan welke problemen in onze samenleving, en zo u wilt in de wereld, zou u vooral aandach
willen schenken in de Tweede Kamer?

1:
3:
5:

2:
4:
6:

(Het is niet noodzakelijk, dat u zes problemen noemt, minder mag ook.)
(ZIE BLAD 3)
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14. Stel u voor, dat voor deze voor u belangrijke problemen voorlopig geen oplossing kan
worden gevonden via de gebruikelijke, democratische weg; zou u het dan verantwoord
vinden oplossingen te zoeken door gebruikmaking van dwang en geweld?
Dwang:

nooit / in een zeer uitzonderlijk geval / in een klein aantal specifieke situaties /
ja, als dat in het belang is van ons volk / ja, als ik vind dat het doel goed is.

Geweld: nooit / in een zeer uitzonderlijk geval / in een klein aantal specifieke situaties /
ja, als dat in het belang is van ons volk / ja, als ik vind dat het doel goed is.
15. Staat u achter het parlementair-democratisch stelsel, of vind u dat in Nederland beter een
ander stelsel zou kunnen worden ingevoerd?
Ja, zonder meer / over het algemeen wel / ik vind het niet geweldig, maar andere systemen lijken mij nog slechter / eigenlijk niet, maar ik weet geen andere oplossing /
ik sta er niet achter, en zou liever een ander systeem hebben, nl.

10. Hoe staat u tegenover de algemene rechten van de mens?
Die behoren te allen tijde voor alle mensen te gelden / die behoren te gelden voor iedereen, behalve zeer zware criminelen en uitgesproken staatsgevaarlijke lieden /
voor sommige individuen of groepen in een samenleving kunnen die niet altijd gelden het hangt van hun gedrag af / die behoeven niet te gelden voor andere dan blanke
mensen, want die zijn van veel minder belang voor een samenleving.
17. Bent u religieus? Zo ja: welke godsdienst hangt u aan, en vindt u dat u deze godsdienst
moet uitdrageri (n uw politieke werk?
Neen/Ja, nl

Ik vind dat deze godsdienst

wei / niet in de politiek, c.q. door onze partij moet worden uitgedragen.
18. Is de vrouw volgens u gelijkwaardig aan de man? Hoe moet dat in het beleid tot uitdrukking komen?
^~ Volstrekt gelijkwaardig / minderwaardig / meerderwaardig;
— de vrouw moet

volstrekt gelijke kansen / onder bepaalde omstandigheden minder kansen /

altijd minder kansen / soms meer kansen / altijd meer kansen
krijgen in de samenleving t.o.v. de man.
19. Bent u bereid één van onze kadercursussen te volgen ter voorbereiding op uw evt.
lidmaatschap van de Tweede Kamer?
Ja/Neen, omdat
20. Denkt u voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor het Tweede Kamerwerk?
Te weinig / weinig / juist voldoende / beslist voldoende / ruim voldoende / zeer veel.
21. Wat is naar uw inzicht de belangrijkste taak van onze partij?

(ZIE OMMEZIJDE)
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(De ruimte hieronder kunt u benutten voor extra opmerkingen, of ter aanvulling van uw
antwoorden, indien u ruimte tekort kwam.)

De ondergetekende verklaart alle hierboven gestelde vragen naar waarheid en naar beste
weten te hebben beantwoord.

de
(plaats)

(handtekening)
De heer/mevrouw
Adres:
Woonplaats:

1985
(dag en maand)

Hiermee verklaar ik, (1)
geboren (2)

te

wonende (3)
van beroep (4)
dat ik mijn benoeming als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens
de politieke partij Centrumdemocraten, gevestigd te 's-Gravenhage, zal aanvaarden, indien ik als zodanig gekozen zal zijn.
Ik beloof gedurende de periode waarin ik in de Tweede Kamer zitting zal hebben,
lid te blijven van de politieke partij Centrumdemocraten, en als lid van de
Tweede Kamer deze politieke partij en geen andere te vertegenwoordigen.
ik beloof tevens, dat ik als lid van de Tweede Kamer onveranderlijk het program
van de Centrumdemocraten voornoemd, zowel het algemeen politiek program als
de bijzondere programs, zal uitdragen, en mijn bijdrage aan het beleid van de
Tweede Kamer op dat program zal baseren.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dat program berust
bij de politieke partij Centrumdemocraten, wier Dagelijks Bestuur bij meningsverschil het door die partij in de Tweede Kamer naar voren te brengen standpunt bepaalt - dit alles onder wederzijdse inachtneming van mijn persoonlijke
verantwoordelijkheid als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Aldus naar waarheid opgemaakt te (5)
de (6)

,
negentienhonderdvijfentachtig

(7)

1: Voornamen + volledige familienaam
2: Geboortedatum + geboorteplaats
3: Straatnaam, huisnummer + woonplaats (geen postcode)
4: Beroep (ongeacht of u al of niet actief bent op de arbeidsmarkt)
5: Plaatsnaam
6: Dag en maand van ondertekening
7: Handtekening
GELIEVE DE BOVENSTAANDE GEGEVENS DUIDELIJK EN CORRECT IN TE VULLEN

Bijlage 2
\/f aggnliis-t

CL./

Kandiciaai-t.st.el linea

C

860212 121
1. Van welke politieke partijen of organisaties bent u in het verleden lid geweest, gedurende welke periode, en in welke functie! s)?

2. Om welke reden (en) hebt u deze partij (en J en/of organisatie! s) verlaten?

3. Geeft u hieronder a.u.b. een korte uiteenzetting van uw politieke visie, in het algemeen, m.b.t. de Nederlandse situatie, en evt. m.b.t. de problemen in uw regio.

4. Heeft u een blanco strafblad?

Ja / Neen

5. Op grond van welke opleiding, ervaring en/of andere kwaliteiten, denkt u in de
Gemeenteraad te kunnen functioneren?

6. Bent u bereid één van onze kadercursussen te volgen, ter voorbereiding op uw evt.
lidmaatschap van de Gemeenteraad?
Ja / Neen
7. Denkt u voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor het Gemeenteraadswerk?
Te weinig / weinig / juist voldoende / ruim voldoende / veel
8. Wat is naar uw inzicht de belangrijkste taak van onze partij?

's-Gravenhage,

1985
(handtekening)

i t«ai t «verstel a r-i

Hiermee verklaar ik, (1)
geboren (2)
wonende (3)
van beroep (4)
dat ik mijn benoeming als lid van de Gemeenteraad van (5)
namens de politieke partij CENTRUMDEMOCRATEN, gevestigd te 's-Cravenhage,
zal aanvaarden, indien ik als zodanig gekozen zal zijn.
Ik beloof lid te blijven van de politieke partij Centrumdemocraten gedurende de
gehele periode waarin ik in de gemeenteraad van de bovengenoemde gemeente zitting zal hebben, en als lid van deze gemeenteraad de Centrumdemocraten en geen
andere politieke partij te vertegenwoordigen.
Ik beloof tevens, dat ik als lid van de bovenbedoelde gemeenteraad onveranderlijk
het program van de Centrumdemocraten voornoemd, zowel het algemeen politiek
program als het van toepassing zijnde gemeentelijk program, zal uitdragen, en
mijn bijdrage aan het beleid van die gemeenteraad op dat program zal baseren.
Oe uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dat program berust
bij de politieke partij Centrumdemocraten, wier Dagelijks Bestuur bij meningsverschil het door uie partij in de bovenbedoelde gemeenteraad naar voren te brengen
standpunt bepaalt - dit alles met wederzijdse inachtneming van mijn persoonlijke
verantwoordelijkheid als lid van voormelde gemeenteraad.
Aldus naar waarheid opgemaakt te (6)
de (7)

negentienhondervijfentachtig

(8)

1: Voornamen + volledige familienaam
2: Geboortedatum + geboorteplaats
3: Straatnaam, huisnummer + woonplaats (geen postcode)
t: Beroep (ongeacht of u al of niet actief bent op de arbeidsmarkt)
5: Uw woonplaats of de gemeente waar uw woonplaats onder valt
6: Plaats van ondertekening
7: Dag en maand van ondertekening
8: Handtekening
r

GELIEVE DE BOVENSTAANDE GEGEVENS DUIDELIJK EN CORRECT IN TE VULLEN

r OPEND

VUURTJE

Centrum-Demokraten
Periodiek:

Datum:
CIRCULATIE
Niet langer houden dan

AAN

GEZIEN

dat.

P&B

par.

dagen

kening terug willen trexken. Ten twee
In het Parool van 7 feb. werd over
de
kan je bij de rechter vanwege
vals verkregen handtekeningen voor
valsheid in geschrifte bezwaar maken.
de eenti*-deK>crat*n geaehreven. Een
Over het laatate bezinnen we ona nog.
aantal anti-faaeiaten zijn dMrop bij
In ieder geval is er afgelopen Mande ondertekenaar! in Sloteneer lang.
dag beroep ingediend bij de Raad van
gegaan.
State.
In de geapraklun werd beveatigd dat
een g toot aantal ondertekenaari misVoor aeer informatie kunt u zich wenleid waa. Hen waz voorgespiegeld dat
den op maandagochtend vanaf 10 uur bij
zij een aktie ondersteunden tegen «az
de Ar»A-m*UkaMr: 2AM69
prijsverhogingen en vóór verbetering
van de bejaardenzorg in de buurt. Ne
vermoeden dat ook Janmaat zelf deze
handtekeningen verzameld heeft.
Andere ondertekenaar» bleken helemaal
niet ondertekend te hebben. Uit een
vergelijking tuaaen deze handtekeningen die zaterdag zijn gezet en de •
handtekeningen op de bij de kiesraad
ingediend* lijat,rij»t het zterke ver •
moeden dat hier xprake ia van valaheid in geachrifte. In alle gevallen •
bleek het o» oudere mensen te gaan.
Tijdena de vactatelling van de geldig
heid van de kandidatenlijsten op vrij- •
' dagniddag door het Amsterdamse hoofd- Jl
stemburo werd door de voorzitter ge-____
•; weien op 2 juridiese mogelijkheden r. W^BIHBI
:

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

r 0 " f? «•!«*-" «« a* "J"" »°» "JrÓïte'tot* h«t blot.konte««.icht v.n v:

'•'ttzsiïï ï:n,.i7igbrid'«nka. ^ -• TrmiiLtfr r-"; ctr^"tij- $
v lijst bij de raad van sta'- —-•.•• omdat veel ondertekenaar

"'j?è.
-••'x--.Citf*-"**£*•
i i- -;- f^si- • '-•
^V^^

Aantekeningen:

100 BOB

•• •««lln» *"terd». u.tch it.

Lijst Centrum *
democraten
toch geldig
Periodiek

../ Q

Datum:

2 .„./.ö.A.fr
C/

Cl R C U L A T I E
Niet langer houden dan
AAN

dat

Aantekeningen:

00

100 B 06

dagen

Volgens geadresseerde
nog tk, aan

DEN HAAG (ANP) — De
Baad van State heeft gisteren
de kandidatenlijst van de Centrumdemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen In
Amsterdam toch geldig verklaard. Enkele Amsterdammers hadden om vernietiging
van de lijst gevraagd, omdat
de handtekeningen onder valse, voorwendselen souden zijn
verzameld.
'De Raad van State heeft ook
hst besluit van het stembureau
in Delft vernietigd die de kandidatenlijst van de Centrumdemocraten ongeldig had verklaard. Vijf handtekeningen
onder die lijst waren onduidelijk. Het stembureau in Delft
moet nu een nieuwe beslissing
nemen.
De kandidatenlijst
van
Gllmmerveens
Nederlandse
Volksunie in Den Haag la geldig verklaard. Het Haagse Initiatief tegen fascisme en discriminatie verloor zijn zaak
bij de Raad van State. /

^Jentrumdemocraten
L.DEN HAAG (ANP) - De kandt-

.' datenUlst van de Oentrumdemoƒ eraten voor de gemeenteraad^Is verkiezingen In Amsterdam
l blijf t geldig.
Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald. Zeventien Amsterdammers hadden de raad om
vernietiging van de geldig-ver~ klaring gevraagd, omdat de benodigde handtekeningen onder
valse voorwendselen zouden zdjn
' verzameld.
Ook het besluit van het stembureau van Delft om de kandida- |
tenljjst van de Centrumdemo. craten ongeldig te verklaren
-omdat vijf handtekeningen l
'onduidelijk waren- werd vernietigd.
'

I

Periodiek:

Datum-.
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
AAN

GEZIEN
dat . psr.

Aantekenirthen:

ÓO

100 B 06

dagen

Volgens geadresseerde
| nog tk. aan

GEMEENTEPOLITIE Vni™
INLICHTINGENDIENST

860306 03(3

nummer • G.^/86.
datum • "30 j

3 nut!

ft,
Aan t Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidadienst,
1 s-Gravenhage.

ietref t: aktiviteitei

Op donderdag 30 januari 1936, omstreeks 12.30 uur, werden in een wijk in Umuiden,
gemeente Velsen, meerdere adressen benaderd waar oude mensen woonden*
Het bleek te gaan om een aktie van de Centrunrdemoe. die kennelijk voor de plaatselijke verkiezingen, handtekeningen verzamelde op uun kandidatenlijst.
De aktie werd uitgevoerd door een drietal mensen, te weten een man . van ca* 50 jaar
en twee vrouwen in de leeftijd van *K> - ^5 jaar» Allen waren korrekt gekleed* Het
waren beschaafde types* N.g.o*
Men belde aan bij de woningen en vertelde dat men voor de behartiging van de belangen
van de oudere mens in de gemeenteraad plaats wilde nemen. Als de bewoner het daarmede
eens was moest hij/zij hier maar even tekenen. Niet verteld werd dat zij van de
Centrum.éevoo* waren, tenzij men er gerioht naar vroeg*
deze wijze was al een reeks handtekeningen vergaard*
-10-.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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m geweer tegen
lijst Janmaat — — •»- •"" »v* ---.•.

•..-.— . *.^— ,--*~.-tv. ;**i+r:+t}mt*

.,.— Wr>-

• *."

' *' — *

" - --

« ••- ' '• '*.'- '•'•'• ' { ' '
' ' '" ' • ' .
'Bedrog bij verzamelen handtekeningen'
M'

-

.

.

.

-

'

.

£

•

-

.

.

,

(Van «en onzer verslaggevers) '•
AMSTERDAM - Het Amsterdamse Comité van Waakzaamheid en de Amsterdamse Meldkamer voor racisme en discrlminaUe proberen de verkiezingslyst van de Centrumdemocraten
ongeldig te laten verklaren. Alle 35 personen die bun handtekening hebben gezet op de lijst die de party bet recht geeft aan de
verkiezingen deel te nemen, worden benaderd om na te gaan of
zü onder valse voorwendselen benaderd *yn om hun handtekening te zetten. . . .
•.
-• : .\
'
Deze actie wordt ondernomen na' ren,: "Als dit juist Is dan is er sprake
L een puollfcatie hierover in een deel van valsheid -in geschrifte en dan
•aa de Parooledlties van gisteren. kan de betrokkene de officier van
J
en steekproef bleek dat een justitie inschakelen. Dat souden
C' .aantal mensen hun handteke- :trouwens ook degenen kunnen doen
ning had gezel omdMt hen was ver-, 'diebij hetsenen van hun handtekev
'at het om een actie legen hoge ning zijn misleid."
g., .-rijzen of eeo initiatief voor be- .Tijdens de tltting van het stembujaarden ging De Ujsien van politie- 'reau verklaarde de directeur van
ke partijen moeien door 25 handte- lm Amsterdamse bevoikingsregiskeningen worden ondersteund,
.ter, mr J. Kampen, dat net stembulodten de (rcnoemde actiegroepen ;reau niets aan deae «aak kan doen.
van ëli mensen een verklaring krij- **'Dat is vreselijk jammer, maar wtj
gen dat zij onder valse voorwendse- .mogen alteen die beslissingen ne* •J
. lep z|jn benaderd on» hun handteke- itnen die de. Kieswet toestaat. V7Q
ning, dan kan aan de Raad van Sta- rmogen niet onderzoeken of er handte narden gevraagd de lust uit te tekeningen zUn geronseld, hoe dom
sluiten van deelname aan de Am- dat ook fclinkt. Wij mogen alleen tot
fcterdamse verkiezingen. Dit moet ;vl}feritwlnüg tellen, dat Is het aanuiterlijk ritn*d«f gebeuren.
-- ••'••• ;tal handtekeningen dat een Ujst noKen woordvoerder van de Centrum .'dig heeft".^......
Democraten toonde zich gister- .Wethouder Heerma. zei na de zitting
avond zeer verontwaardigd over de .dal de politici zich de vraag moeten
publikaue in Het parool: "Het is , stellen ot de kieswet niet veranderd
tocb"«el heel toevallig dat mijn • •'moet worden aodnl er gelegenheid
vrienden die op die Ujst staan, niet komt om vóór de olflcHSlc vaststel• zijn gebeld." aldus de heer B. de ling van de lijsten, dcte ter inzage Ie
Vries. Op o> opmerking dat een aan- leggen. Als in die periode blijkt dat
tal mimw-n verklaart door de Cen- er iets met de handtekeningen aan
trum Dnvocraten te rijn baduveld. de hand i*, dan kunn*n de betrokkereageerde hij met de opmerking dat nen zien terugtrekken. Volgens de
liet wel meer voor komt dat mensen huidige procedure kan dit niet aaner ijiei voor uit durven te komen dat gezien de lijsten pas ter inzage wor'-"'
partij steunen.
den gelegd ais de officiële procedure
. jrzitter van bet Amsterdamse
wethouder Heerma.
. wi
«er • verontwaardigd over de Het stmbureau heeft ook de lijstlis. ._£iwt>ze van de Centrum Deroo- volgorde van de 31 partijen vaxlgedrateri.-lk vind het ronduit schok- steld die aan de verkiezingen mee
kend wat er Is gebeurd. Het loont mogen doen. LU*t l te voor de PvdA.
tevens aan hoe gevaarlijk de ideoto- lust 2 voor het Links Akkoord, lijst 3
gie,vao deze partij l*."
voor de VVD. UJst 4 voor het CDA.
Ben-van de ondertekenaarsten van lyst S voor D66. Ittst 6 voor de lijst
de -Jyst, verklaarde tegenover Het zonder naam van M. ter Borg, en
ParooLabsohiut geen handtekening lijst 7 voor de P? O. Omen Amsterir hebben gelet onder een of andere dam krijci Uj&t 9. Het Verbond van
L' Reactie van wethouder Heer- Communisten In Nederland UJst U.

'Uilsluiteh partij zaakTechter'

f'

- •:*••'•••

-

'

,

'

. /":•;-•**'•*.""""-.."- •*•«".» •

;van.een onzer venlaggeve
. ,
._
•DEN HAAG - De Raad van State vindt dat stembureaus niet op eteen hou Ue
(personen of kandidatenlijsten mogen uitsluiten ;van kandidaatstelling voor •
{verkiezingen op .grond van enig* overtuiging. Een stembureau kan alleen i
{registratie weigeren van een politieke groepering op basis van een rechterlijke
Hiltspraak. waarin programma of gedragingen van de partij als strUdig met de
jopoibareorde of degoedezedeo Is verklaard. De Raad meent verder dat alleen J
|de strafrechter in bepaalde gevallen een Individuele kiesgerechtigde uit net l
•recht te kitten of te worden gekozen kan ontaetten.
LDIt staat in de nu gepubliceerde overwegingen van de Raad van State bt) de
vl upraak van veertien dagen geleden in het geschil tussen de rechtse politieke
groepering Neèrlands Herstel en het centraal stembureau voor de gemeenteraaosverUeztngea
In Arnhem. .
< ...... '
Het stembureau bad geweigen) Nederland» Herstel In te schrijven In het
iciesreglater vanwege öe -(rneveno» eo storende' uitlatingen over bevolkingsgroepen In de pamfletten van deze parttl. die tarufttm tot 'dlwrirainatle eu
vreemdelingen haat'. De Raad heef t uu bepaald dat het desondanks niet op de
weg van centrale stembureaus ligt om zelfstandig te onderzoeken en te beoordelen of parttien en/of kandidaten tot de verkiezingen mogen worden toegelaten. Dat oordeel moet volgens de Raad aan, «ie onafnankeÜJke rechter worden
overgelaten.
.. ,
•
, , _ . . . ' - .. , -

deelnemen 'aan "
raadsverkiezingen i

20.

Van «nse venlsggever
DEN HA AC — De AaMCnbine Ceatrumdenocnien (CD) en de Nederbntfne Volksunie (NVU) in D« Hatg ooera«div«kietingen. De Raid van Suie in Deo
1 Hut heen dinsdai besloten dst de kaodi<Uienlu<ien vao de extreenu tclrtn
pulken lerechl geldig tgn verldaara.
iettirn Amsterdammers hadden de
Raid VM Stst* gevraagd de kuxüdMCaIÜM van de Ceatnundemocrateii oagddic te verklaren. Zij hadden bun handtekening op die lust gezet in de orenuijani dst zy dasroMe een scb* onder(leunden tegen verhoging van dr p*prijj en voor verteiering vsfl de
beJMrdeiuort. Nog n.«e anderen atttn op de luw voor ie komen, aihorwd
zii hun hsndtekcniag bel«ual nta
hebben ccpUauL •
De ovcrwegwgen van de R*ad van
Sttie om de lijnen van de AmMcrdonse
Cnen de NVU geldig u verklaren. 4in
n«e ni« btkend. WaarcchOnlük suh de
R*M) zich, wals ook het geval wtt bti
vergelükbare zakeii in tut verWen, ep
het formele tundpunt tui At r"irfiditenlünen voldoen asa d* MMS) *M •>
Kieswet.
« . - . . - •

.Vernietiging-:;
'gevraagd "van i • l
lijst ültxarech'te
££

-

'DEK BAAOiAW»-J
„
l Amst«ntainrasn hebbea «,
Vltaad van Stat" gwersn ga-.

l
Ben aantal van de tawtt-kwj^;
gen die nodig waren«"*P»™>;
Lui de geme«ntaraadsv«rkle«te-{
gen deel te laten neme» «ou «-'.

Twee

Huis VïerKrig biiineiigedrongen
iMSTERDAMuUïPl-TweeonbevusmirtM «en
»»••• poUUewuwdiwerder
jr^r««^™— ——^--^--'--—— te
—
AMSTERDAM
(ANPl-Twee onbe- Volgens
kende mannen run gister»vond laat nog niet» bekend over de aard van
fri Amsterdam het huis van A. Vier- liet gas. Bet tweetal heeft Heb in
fcng binnen gedrongen en hebben een ziekenhuis onder behandeling
hem en ztjn vriend een soort gas In .moeten «triJen, Janmaat gaf vanfiet gezicht gespoten. Vterüng i* ac- ochtend frotg de schuld au door
tief in de Centrumdemocraten van: 'de Part)) W» de Arbeid betaalde
fascisten1. •
h«t Tweede Kamerlid Janmaat.

•
•
t
i
»

21.
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Lijst Janmaat
mag toch in
Amsterdam
Beroep van bedrogen ondertekenaars
op formele gronden verworpen
(Van een onzer verslaggevers)
DEN HAAG - Of afdeling rechtspraak van de Raad van State
heeft het beroep verworpen, dat achttien Amsterdammers hadden ingediend in verband met de goedkeuring door het hoofdjtembureau Amsterdam van de kandidatenlijst Centrumdemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Dr kieswet slaat het intrekken van
handtekeningen, zogenaamde 'bewtiugtngsvtrklaringen'. voor kandtdstenlljsum niet meer u*, ia licna*
de afdebng rechtspraak haar uit: spnak toe. Dezelfde beslissing nam
' «M afdeling ten aanzien van «n
soortgelijk beroep makt de Nederlandi* Volkjur.it tegen hn hoofdsufliDuncau D*n Haaf. In drallde
lUn lag de beslissing vui de Raad
nn State om d* ongeidltverknuing
van de Centrumdemocraten-lust in
Delf l door het noorcMemburrau aldaar t* vernietigen.
Namens de mcimwn Amsterdams*
bejaarden roert* advoeao mr T. U
Tan f istenn aan, dit uit een Htricnüehe steekproef »an K«t Parool op
T lebruan »« gebleken, dat de bewülJgingsverkiaringen. waarmee de
Centrumdemocraten van Janmaat
hun kandidatenlijst hadden ingedtetKL onder vals* voorwendselen
waren verzameld. "Diealfde middag on vttf uur werden ondanks
kcnniunnM deer de leden van het
hoofdiwmoumui van d* Paroolpubiiktoes.. alle kandidatenlijsten
goedgekeurd. Ot beslissing van het
hoofdstembureau b niet met de nodige zorgvuldigheid voorbereid. DII
taunau lul na de geconstateerd* reiten te veriflena." Mevrouw Tan
herinnerde eraan dat in een soortgelijke tituat» met de Centnutnartij in IN3 net hoofd vmn het nec4dsuntDunau toen wel een onderzoek
had laten initeiltn.
ZU wees er verder op dal twee vmn de
scholen bejaarden, de heren Vonk
en Vroom», ontkennen dat ai een
handtekening hebben geplaatst.
"De onderukenaan werden misleid
ovtr het feit dat nj voor een kandidatenlijst van een poutieke partij
tekenden. Zij hadden niet de bedoeling een kandidatenlim te «leunen,
laat Kaan d» van de Centrumdemocraten. Tan benadrukte dat er
hier spnk* Is van een -door n»
bnuk van omstanmgneden tot
•tand lekomen ncbunandeUnt*
die du* niet gridlf n.
Volgen» de woordvoerder vmn het
Amsterdamse hoaldstembureau. mr
J.QIeike, had het itcroOuntu |*en
anden keus dan foedkeuruu; vaa
de kuidtdatenUuten. omdat de Kieswet in dit leval met anden (ottaai.
Staatsraad mr P. Kapuyn constateenfe dat de Amsierdaaue lijst van
de Centnundemoaawn tw« bandukeniacen brratte. die duidelük
door dezelfde peisoon warm ftseJweven. 'De ben reen fraloleöf,
maar «o iets «*e Je loeh in «en oofop. «la«.- aMus Kapurn. Cleske Bleek
dat ook al te hebben ontdekt. -Het
hQodbteaiburamu heeft aUecn lot
taak na te (aan of de namen en
adiflam aloppcn met het bevol*
rüntsreristcr." to Uciitu tut toe.

Ciaprijzen
Mr U vu Mettalnttn. dJe namens
de Oenuurademocraten plotte,
achtte bet teer onwaanctujnUjk'
dat de betaude mensen met geweten souden nebben dat hen on bO>
val VILA de Centrumdemocraten sou
Hln revnagd. "Het U te tot dat dat
nu ujdcns dn* ntting wordt bntivden. BU alle bnoeken u door de Cen-

ren. Er tal daarbij best |espn>ken
üjn over de hoge pspruun en
woonlaitenverxwanng. Een v»n de
betochicn, die njn handtekening
sette. »ai t*l(» een overtuigd communist. HU hernenae het lid van de
Centrumdemocraten, dat bij hem
aaneeldt. omdat nj vraegtr met
hem in de communistische jeugdbeweging had gexeten. Dl» communist
had toen |nega. dat hu niet op de
Centrumdemocraten sou stemmen,
maar wel tun handtekening oo de
lust wiiee utten. Uit onuvredenheid met de huldigt politiek. HU wilde wel eens tien wat oe Centrumdemocraten et van «reent zouden
brengen, aldus van Heumngen.

(Vin een onzer vcnlafgetfstenl
AMSTERDAM - -ScbofUnr
Een rrouw verlaat reetntttio»
neerd de saai. Het li maandag,
middag, half drie. D* uak tegen
4e Centrumdemocraten, die w
•wel in Amsterdam als Ocld
handtekeningen
'geronseld'
zouden hebben »m venekerd te
zijn van deelnam* aan d« fe~
mcenuraadaverlilaingcn. is In
volle gang. De zaal van de ftaarf
van SUu In Den Haag zit vol.
Emoties laaien fel op. Eea Am.
sterdamse -atl-IucuU 'van het
eerste uur' verlaat de zaal. -Ik
kon het niet langer m«r aanhoren, be. al dit leugens. Dan fa Ik
helemaal trillen. Ik w«t hoc ie
te werk gaan. die faicisten. Ik
vertrouw se niet. Nog niet hun
adem. Als een fascist adamt, dan
llegt-le."
Tegen balt (wee 's middags
stroomt 4e hal bU de Raad VM
State voL Cen gj*ep voornamelijk oudere Amsterdammers, die
hun onbewust voorde Centrumdemocraten («zette handtekening kwanwa aanvochten, la
per gehuurd busje «mar Dea
Haag gekomea.
"Daar hek je 'm. daar. die Jan.
maat," roept een bol* menen'
Van Wijk. -Dal die veot hel M
heeft." van Wijk seit* xtin
handukulBf op 4e Centnundemoenten lijst uit overtuiging
tegen ét hoge gupritzen U loketten. -Ik w»t van nikt H*t
wu een Manco papier. Ik ken er
mooi ingeluisd. Van buis ott kea
Ik notabene

Emoties bij
publiek uit
Amsterdam:
'Ik teken
nooit meer'
D< aandacht van 4e Amsterdammers valt «p Janmaat. 41e
een incidentje veroorzaakt Mj
4e ingang van de taal. HU wil
niet gefilmd worden door enkele
medewerkers van een video-Ca alt 01*11 ogen. Ca weg. wég,'
roept een geëmotioneerde omstander. -Die melden hebben
nolaben* toestemminc."
Centrumdemocraat
Vlerllng
deelt ondertussen gul bandjes
uit met een vmn zijn redevoeringen en probeerde te discussieren. -Weet « dal ik door c*n
moskee uit m'n huis ben gejaagd." vertrouwd hij Van Wijk
toe. -Daar. meneer, schuilt bet
echt* weretdncnrae."
Van Wijk wordt er niet wirn of
koud van. Als 4* lijsttrekker
van d* Centrumdemocraten
hem »raaet -wie ons dan wei
' hennen bevrijd, in de Ze Wereld
Oorlog1, reageert hij: 'De Rin*en natuurlijk.En daar blijf Ik
Mj.- VMr Vierllng aanleiding
de Amsterdam» commonisl later nog eens aan «'n jasje te
trekken: -Wéét u wel dat er In
Nederland méér moskeeën lijn
dan In RualandT
Ook aanwezig l, NVU-leider
Glimmerreen. HIJ moet eveneens voor de Raad van State
verschijnen wegens vermoedelijke malversaties met handtekeningen.
Een Amsterdamse schudt haar
hoofd:-Begrijp Je dat nou? Die
man heeft (och ook 4e oorlog
meegemaakt? En dan die VltrIlng. dat die man nog ro beschaafd spreekt ook hef

Leugens
De «aak tegen de Centrnmdem*.
cratrn duurt ren oor. De Amsterdams* pmei vertaal wat MeurgeiteM de zaal. Veoral Va« Wijk
maakt zich bnm. De rudaman
van de Centmmdemiwralen had
hem er Illdens sljn be I«H>C vaa beschuldigd «el degelijk geweten Ie
hebben waarvoor bij zijn handtekening had gelet. -Nog nooit heb
ik zoveel kvgens gehoord, net
Ucfil wat Ik opgesprengrn en had
die vent het een en onder verteld.
Ik kwam hier ook om Ie getuigen.
Maar daar kreet ,'e de (rlrztnhrld
' «let voor.- zegt taf UteergesleM.
De M-jarlge mevroow Van Zon
heeft het allemaal behoorlijk aanctireoen. -Wal ben ik er m gotrvpc Nee. ik teken van m'n leven
nooit. nóAlt Icta meer. hoor.'

oAAD VAN STATE WIJST BEF^> l AF:
.

rartij vlunmerveen
doet mee in Den Haag
DEN HAAG — De Nederlandse Volksunie (NVU)
neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen
van Den Haag. De centrum-democraten
van
Janmaat zijn definitief
van de verkiezingslijsl in
Delft geschrapt, maar mogen in Amsterdam wel
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
meedoen.
Dit besloot vandaag de afdeling rechtspraak van de Raad
van State nadat gisteren in een
spoedzitting van de afdeling,
de pleidooien voor en de bezwaren tegen deelname van
deze ultra-rechtse partijen aan
de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart, waren gehoord.
De afdeling rechtspraak van
de Raad van State verwierp
vanochtend het beroep van
een lid van de vereniging „Het
Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie", tegen
deelname van de NVU aan de
gemeenteraadsverkiezingen in
hun stad. Volgens dit nd, de
heer Wanden, waren bibia
alle 25 ingeleverde handtekeningen, die de NVU begin februari bij het Haagse stembu-

reau inleverde, onder valse
voorwendsels verkregen. De
heer Wanden had, samen met
een ander verenigingslid een
onderzoek ingesteld naar de
totstandkoming van de lijst.
„Slachtoffers van Glimmerveen .zijn door hem en zijn
kornuiten benaderd met de
vraag of zij wilden/tekenen
voor de komst van een speeltuin. Vijf personen hebben
naar aanleiding van ons bezoek gevraagd om hun handtekening ongeldig te laten verklaren. Slechts één persoon op
de lijst, wist dal hij de partij
van Glimmerveen steunde",
aldus de heer Wanden.
Glimmerveen, de lijsttrekker
van de NVU, zei gisteren tijdens de zitting aan de Haagse
Kneuterdijk dat het juist deze
gesubsidieerde vereniging is.
die mensen bedreigen en voorliegen. „Ik benader iedereen
altijd eerlijk en oprecht, zeg
direct dat het om de NVU
gaat. een partij die zich inzet
om Surinamen en gastarbei- •
den naar hun land van herkomst terug te sturen". Tijdens
zijn betoog verlieten enkele
belangstellenden woedend de
zaal.
De woordvoerder van, het
•Haagse stembureau, mr. W.E.
Doolaard zei dat de lijst van de
Nederlandse Volksunie op het
moment van inleveren het
vereiste aantal handtekeningen bevatte. „De kandidaten- .
lijst van de NVU-i* daarom
geldig. Ondertekening van .

zo'n lijst is geen wilsverklaring. Wij kunnen en mogen
niet toetsen waarom iemand
zijn handtekening heeft gezet".
Een volstrekt andere visie had
zijn collega van het stembureau in Delft, mr. H. Moesker.
Hij verdedigde het besluit om
de centrum-democraten van
Janmaat niet tot de Delftse gemeenteraadsverkiezingen van
19'maart toe te laten. Tegen
dit besluit was door de centrum-democraten beroep aangetekend. Zij werden vandaag
door de afdeling rechtspraak
van de Raad van State niet
ontvankelijk verklaard. De
advocaat van Janmaat, mr. L.
van Heijningen, bepleitte gisteren dat de ingediende handtekeningenlijst geldig .was,
maar de heer Moesker vari het
Delftse stembureau,'bleeft een
andere mening te hebben.
„Van de ingezamelde 35 handtekeningen waren vijf onleesbaar. Tien mensen hebben
schriftelijk te kennen gegevenop oasis van onjuiste voorlichting hun handtekening op de
kandidatenlijst te hebben ge,zeL Voor ons voldoende grond
om de centrumdemocraten te
weigeren".
De. Raad van State wees het
beroep tegen deelname van de
oud-centrumpartij parlementariër. Janmaat aan de Amsterdamse
raadsverkiezingen
eveneens af. Dit beroep was
aangespannen. ,door .achttien
bejaarde. Amsterdammer*. ...

.. j§—
lvz'
Lijst
Centrumdemocraten
; toch geldig
DEN HAAG (ANP) — De
Raad van State heeft gisteren
de kandidatenlijst van de Centrumdemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen in
Amsterdam toch geldig verklaard. Enkele Amsterdammers hadden om vernietiging
van de lijst gevraagd, omdat
de handtekeningen onder valse voorwendselen zouden zijn
verzameld.
De Raad van State heeft ook
het besluit van het stembureau
. in Delft vernietigd die de kandidatenlijst van de Centrumdemocraten ongeldig had verklaard. Vijf handtekeningen
onder die lijst waren onduidelijk. Het stembureau in Delft
moet nu een nieuwe beslissing
nemen.
De
kandidatenlijst
van
Glimmerveens
Nederlandse
Volksunie in Den Haag it jeldig verklaard. Hel Haagse Initiatief tegen fascisme en discriminatie verloor zijn zaak
bij de Raad van State.

ro
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Eijsttrekker
'Huurders' was
bestuurslid .
van Centrumdemocraten
DOOR MAXU M'JLDGïS

Het Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing is een waarschuwingscampagne begonnen tegen het Haags Comité
Huurders, dat onder lijsttrekkerschap van A.M.C.
Bartelsman meedoet aan de
komende verkiezingen voor
de gemeenteraad. Volgens
het SOS gaat het om een
verkapte extreem rechtse
organisatie.
Lijsttrekker Sanekr<an was namelijk in 1S84 mede-oprichter
van de Centrumdeniocraten. ce
pafaj van Janmaat die cp 6 februan jongsdeden in kon geding nog
werd veroordeeld wegens ducriirüoerende uitlatingen.
Bartelsman is ut vorig jaar be- i
stuurslid geweest van deze ex- ]
treem rechtse partij. Ook was hij :
bestuurslid (en mede-oprichter)
van de stichting wetenscnappelijke onderbouwing cemrumcea»- !
craüsche ideologie (Swoci).
Voor de oprichting van de Centrumdemocraten was Baneisman
lid van de Centrumpartij, waar
hij volgens eigen zeggen na negen maanden uit werd geroyeerd.
Het SOS is in het verleden van
Barteisman gedoken omdat hij
zich presenteert onder de noemer
'Huurders', terwijl hij voor de ongeveer vijftig bij het SOS aangesloten bewonersorganisaties een
onbekende is. evenmin zijn activiteiten van hem bekend op het
gebied van de volkshuisvesting.
Banelsnun desgevraagd: _lk heb
inderdaad niet veel kennis van
huurzaken. maar ik ben zeU
huurder van een woning".

'Geen ervaring*

Voorao-rB. Houthott „Voor het
SOS (tut vast dat B*rtclman
geen ervaring of kennis heeft
<r>n nlten 00 het eebivd v»n ri*

Voorrtter 3. HauthoK: -Voor hè».
SOS staat vast dat Barteisnun
geen ervaring of kennis heeft
van zaken op hè: gebied van ce
volkshuisvesung. Daanaa «Heen
al kan deze sarei S**n bijdrage
leveren tot een beter beleid".
Gezien het recente verleden van
Baneisman is het SCS overgegaan tot het drukken v«n pan/lenen die nog over ce siac worden verspreid, waann jt;eiers
worden gewaarschuwd och niet
te laten verleiden op de 'Huurders' (lijst 11) te stemmen,
Bartelsman vindt dat zijn verleden niet tegen hesi «aag worden
georoikt Jk wli daarvan af.
•maar voor mij geldt blijkbaar
'eens een dief. altijd een dief. Ik
voel me geen fascist, ben zelfs
pro-senuet".
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Dé partij "Huurders' a overigens
niet ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel, heeft geen statuten en eeen rechtspersoonlijkheid. Op de verkiezingsiijs; suan
Behalve Banelsman ook zijn drïe
dochters. Zijn verklaring: Jk
verwacht niet dal we meer dan
één zetel kunnen bemachtigen.
dus maakt het niet zoveel uit wie
ff verder nog op de lijst staan

Trouw 17 febr 86:

Lijsttrekker Lier weg
Van een omer verslaggevers
DEN HAAG. AMSTERDAM - Mr. A. W. Lier.
lijsttrekker en voorzitter
van de Centrumpartij,
houdt het bij die partij
voor gezien.
HU heeft het voorzitterschap
neergelegd en in een verklaring
laten weten dat de democratische rechtsorde in de partij
wordt aangetast door het dagelijks bestuur. ..Hij is eruit gewerkt, zoals Ik", reageerde gisteravond het Tweede-Kamerlid
voor de Centrumdemocraten
Janmaat, die sinds oktober 1984

de Centrumpartij niet meer vertegenwoordigt.
De in het Brabantse Boekei wonende mr. Lier was gisteravond
voor commentaar onbereikbaar.
Janmaat: „Het dagelijks bestuur nam op 8 januari het besluit hem alle functies te ontne*
men. nadat Lier zélf een brief
had geschreven dat hij het dagelijks bestuur niet meer wilde
voorzitten omdat hij de span*
ningen niet meer aankon. Ik ken
Lier. hij is te naïef en trapt overal in. Wat de Centrumpartij betreft, die wordt nu geleid door
een stel BVD'ers", aldus Janmaat.

CN

Centrumdemocraten en Volksunie
mogen bij raadsverkiezingen
Door wn onzer redacteuren
DI:N HAA(J. 18 febr. — De
Vereniging Centrumdemocraten,
de partij van Janmaat, en de Nederlandse Volksunie kunnen volgende maand deelnemen aan de
verkiezingen voor de gemeenteraad in respectievelijk Amsterdam en Delft, en Den Haag. De
Itaad van State heeft vanmorgen
beslist dat de kandidatenlijsten
van d« beide partijen geldig zijn.
De afdeling rechtspraak van de
Raad van State behandelde gisteren drie spoedprocedures over de
kandidatenlijsten vnn de vereniging centrumdemocraten voor de
gemeenteraadsverkiezingen
in
Amsterdam en Delft, en de
Volksunie-lijst voor de Haagse
verkiezingen.
Namens zeventien inwoners van
Amsterdam eiste mr. T. L. Tan
dat de CIXHijsi alsnog ongeldig
zou worden verklaard. De vereiste
handtekeningen van kiezers, die
een partij nodig heeft om mee te
kunnen doen aan de verkiezingen,
zijn volgens Tan door middel van
misleiding verkregen. Vooral bejaarden in een handvol stralen in
Slolermerr werden benaderd om
te tekenen, waarbij hen werd wijs
gemaakt dat zij een actie legen de
hoge gnsprijzcn of voor betere bejaardenvoorzieningcn tekenden.
Geheel verborgen bleef, dat hel
ging om een steunbetuiging aan
de kandidatuur van de partij van
l

Janmaat, aldus de bejaarde appeltanten. Enkele van hen waren met
familie en kennissen naar de zitting gekomen, die ook werd bijgewoond door Janmaat, de Amsterdamse lijsttrekker Vierling en
VNU-leider Glimmerveen alsmede een aantal aanhangers.
. .
De drie zaken werden achter elkaar behandeld in een zaal, door
voorzitter Kapteyn van de afdeling rechtspraak en de staatsraden
Utaauw en De Vries. Voor de zitting ontstond in hel gebouw enige
opschudding, toen Janmaat begon
te protesteren tegen het opereren
van een caineraploegje in zijn nabijheid. Maar de zaak liep niet uit
de hand, en tandenknarsend namen de gedupeerde ondertekenaar! en hun gevolg plaats.

Diepgaander controle vin ,de
lijtl was achterwege gebleven, aldus hel hoofdslernbureau. dat
overigens
geen
verweer
voerde.Namens de Vereniging
centrumdemocraten bestreed mr.
L. van Heijningcn dat de handtekeningen zonder, aanduiding van
hel doel waren opgehaald. Steeds
is verteld om welke partij het
ging, aldus Van Heijningcn.

De Raad van State heeft hel
beroep tegen de lijst echter verworpen. De overwegingen van deze beslissing waren vandaag nog
niet beschikbaar. Tevens heeft de
Raad van State het besluit van
het hoofdsumbureau Delft om de
CD-I ijst te weigeren, vernietigd.
Delft wees de lijst af omdal een
ondertekenaar zich had teruggetrokken. De Kieswet laat niel loc,
aldus de Raad van State, dal een
Geen verweer
ingeleverldc lijst om die reden onDe vertegenwoordiger van hel geldig wordt verklaard. Verworhoofdstembureau van de gemeen- pen werd ook hel beroep van een
te Amsterdam verklaarde dal hij Hagenaar tegen gcldigverklaring
geen reden had ie twijfelen aan van de Volksunie-lijst voor de
de beweringen over bedrog van de Haagse gemeenteraadsverkiezinzeventien burgers. Maar de Kies- gen. De Vereniging Haags initiawet liet hel hoofdstembureau tief legen fascisme en discriminageen mogelijkheid om de lijst op tie, die ook tegen de NVU-lijsl
die grond ongeldig Ie verklaren. opkwam, werd niet ontvankelijk
De lijst werd overigens pas op het verklaard. Ook de Vereniging
zelf, die lenippertje ingeleverd, waardoor al- Centrumdemocraten
leen kon worden nagegaan of de gen het afwijzende besluit van
ondertekenaars ats bevoegde kie- Delfl in hel geweer kwamen, is
de Raad van State afgewezers Ie boek staan bij de gemeen- door
zen wegens niei-onlvankelijkheid.
te.

voor het zinvol funcUoncicn als
lid van de samenleving en voor '•
een verantwoorde keuze vnn verdere scholing en beroep". De basisvorming wordt door de WRR
omschreven als. „gemeenschappelijke en algemene vorming op intellectueel, cultureel en sociaal
gebied".
Aanleiding »«w d» r*acrinp nm
de WRR ie vragen zich Ie verdiepen in hel onderwijs dat iedereen
moet volgen, is de al jarenlang levende wens meer eenheid te brengen in hel leerprogramma dal alle
jongeren volgen zolang zij leerplichtig zijn. Ook-uitstel van studie- en beroepskeuze (die nu op
12-jarige leeftijd wordt gemaakt
bij hel verlaten van de basisschool) staat al vele jaren op het
verlanglijstje. Met hel uitstellen
van de studie- en beroepskeuze
lot l S- a 16-jarige leeftijd wil men
tegengaan dat kinderen uil bepaalde milieus kiezen voor in hun
omgeving gebruikelijke opleidingen, ongeacht hun capaciteiten.

Schokkend
In zijn advies concentreert de
raad zich op de inhoud van hel
onderwijs dal in de eerste jaren
na de basisschool wordt gegeven.
Schokkend is de conclusie dal
daarover zo weinig bekend is. De
WRR heeft zich uitgebreid door
vele deskundigen laten adviseren
over wal er nu in de eerste jaren
van het voortgezet onderwijs
wordt geleerd. Ook dan blijver
nog de nodige onduidelijkheder
over. Om daar voorgoed een eindt
aan te maken, stelt de WRR voo
de inhoud van hel onderwijs vas
te leggen in de vorm van eindler
men.
Daarin wordt aangegeven wn
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Commissie vraagt overheid ingrijpen op arbeidsmarkt:

•

Lot van buitenlanders l
bedreigt samenleving
Van Oiue partementtredactfe
DEN HAAG - Onverhuld
racisme en gewelddadige
reacties van minderheden
bedreigen onze samenleving als de overheid de
slechte positie van immigranten op de arbeidsmarkt niet drastisch verbetert
Deze harde waarschuwing staat
in het rapport "Een eerlijke
- kans'. dat de adviescommissie
jndeizoek minderheden onder
leiding van prof. dr. Kbbben gisteren heeft uitgebracht aan minister Rietkerk van binnenlandse zaken. In het rapport
wordt een reeks maatregelen
aanbevolen om de toegankelijk-

heid van banen Jn het bedrijf steven en bij de overheid voor immigranten te vergroten.

Banen
De belangrijkste rijn:
• Iramgranten moeten een even*
redig aantal banen krijgen, ook
in de middelbare en hogere
functie*;
• het reserveren van banen voor
immigranten (quotering) zonder
lagere kwaliteitseisen aan hen te
stellen:
• gedurende circa tien Jaar een
voorkeursbehandeling van immigranten bij gelijke kwalificatie of voldoende geschiktheid:

Kleurloze elite
Onder ministers. Kamerleden, burgemeester*, topambtenaren en commissarissen
van pcJIlie rijn geen leden
van etnische minderheden
vertegenwoordigd. Op de ongeveer elfduizend gemeenteraadsleden lijn er leven van
Surinaamse,
Antilliaanse,
Molukse of mediterrane afkomst.
Onder de 1600 hoogleraren
bevinden zich ceven Snrin*.
mers en AntilHanen. 10 bet
bedrijfsleven wordt één directeur van Italiaanse afkomst aangetroffen, in de leiding van de vakbeweging een
secretaris van Turkse afkomst. Onder dr achthonderd

reebten bevinden Heb drie
Suriname** en AnUlUaaen.
Er rijn twee Surinaamse officieren van justitie op een tot*ai van driehonderd.
De*e cijfers ttaan ia het rapport Ten eerlijke kans'. Volgens ondersoeker dr. Bovenkerk vormen Surinamen, ADtUlianen, Molokkers en mensen uit de MiddeUBdse-Zeelandea bijna vijf procent van
de Nederlandse bevolking.
Bij een evenredige verterenwoordiging aou de verhouding één op de twintig moeten
tijn. .Hoeveel generaties
moeten er nog overheen gaan
voordat het «over is?-, vraagt
Bovenkerk ricb at
/

• verruiming van rechtsmiddelen voor minderheden om tegen
discriminatie In het geweer te

Laag tot zeer laag
De eommissie-KBbben voorziet
bij het uitblijven van maatregelen dat voor bet gros van de immigranten en hun kinderen alleen de slechtste baanQes en
werkloosheid overblijven. „Het
onvermiJdeUJke gevolg biervan
zal een toenemende discriminatie en verscherping van vooroordelen rijn, waartegen vermanende woorden en juridische
maatregelen niets meer uitrichten", aldus Kobben.
De commissie constateert dat de
minderheden nu al overvenegenwoordigd Ojn in lage tot «eer
lage functies. Van doorstroming
naar middelbare en hogere
functies if nauwelijks sprake en
een om venredig aantal immigranten is langdurig werkloos.
Volgens de antropoloog dr. Bovenkerk. op wiens ondersoek bet
rapport is gebaseerd, i» öe slechte positie voor een deel het gevolg van
-

Opstapcursus
Minister Rietkerk, <Ue bet minderhedenbeleid coördineert, reageerde terughoudend op een van
de belangrijkste adviezen, het
reserveren van banen voor Immigranten (quotering). Hij toonde zich er beducht voor dat dese
maatrecel agressie zal oproepen
bij de oorspronkeujke bevolking
en etnische minderheden zal bestempelen als niet-volwaardige
leden van de maatschappij.

De regering heeft quotering tot
dusver steeds afgewezen. De argumenten waren dat het technisch moeilijk uitvoerbaar is en
eenpngewenst onderscheid aanbrengt tussen bew
pen. JHet middel gaat uit van
raciale kenmerken", cd Rietkerk gisteren. RU voegde traan
toe: .JUaar nieuwe gegeven*
kunnen leiden tot nieuwe Inachten." Vooralsnog sprak bjj
een voorkeur uit voor het werken met streefgetallen op buis
van vrihrUBgbeld.
Met de commissie wijst ook de
minister bet stellen van lagere
kwaliteitseisen aan sollicitanten
uit minderheidsgroepen af. Wel
adviseert de commissie voor immigranten Bogeheten 'opstapcursussen' in te voeren en (psychologische) tests aan te piiiHirn

Scherpenh
Va* onse parUmenlti edactte
DEN HAAG - Staatssecretaris Scherpenhuizen
van verkeer en waterstaat
heeft "bijzonder veel moeite' met de wens van de
Tweede Kamer de geldigheid van het rijbewijs tot
zeventig jaar te laten
doorlopen.
De WD-bewindsman kan ermee teven als de leeftijdsgrens op
65 Jaar word t gesteld, hoewel «Ün
voorkeur uitgaat naar zestig
jaar. Maar volgens de twee regeringspartUen CDA en WD is de
grens van zestig jaar arbitrair
er word: de» in ?*en enkel Eu-

Ttp

der
tof
«e*
Sch
ginenKat
dathoe
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WAARSCHUWINGSCAMPAGNE VAN SOS

..M: /ft*^
Lijsttrekker
'Huurders' was
bestuurslid
van Centrumdemocraten
>-.
dfaöBMAHlAlltlUWB

vernieuwing is een waar
schuwingyampagne begonnen telnet Haags Comité
dat onder
tirèkk iiap van AJ&C
Bartelsman meedoet aan de
komende verkiezingen voor
de gemeenteraadVolgens
het SOS gaat het om een
verkapte extreem rechtse
Bartdaman was namdgk in 1984 medeoprichter
van de Centruoxfemocnten, de
partij van Janmaat die <^6Üebruari jongstleden in kort geding nog
werd veroofdeeM wegens (fccriminerende uitlatingen.
B e k m a n is tot vorigJaar

stM
trt

geweest van deae
hte partij. Ook \,

R Houthqft „Voo-het
staat vaat dat Bartds^im
gwn ervaring <tf kennis heeft
Vin taken op het gebied van de
votkshuisvwting. Pwom .aDeen

; SOS overgen die nog over de stacTwor-

veisuuw. waarin kiBjastt

ie laten wdeldm op deTfuurde opriditing van de Cendemocrattn
f van de Centrumpartij.

F volgens eigen zeggen na ne^_ n maanden uit werd geroyeerd.
Bet SOS is in het verleden van
Bartelsman gedoken omdat hy
fich presenteert onder de noemer
'Huurden', terwM hij voor de ongeveer vfyftig bjj het SOS aangeswten brwoneraprganisaties een
onbekende u Evenmin xfni activiteiten van hem bekend op het
gebied van de volkshuisvesting.
inderdaad niet veel kennis van
huurzaken, maar ik ben zelf
huurder van een woning".

vernanng.
verwacht niet dat we meer
" fc.i,M V!

, ti i ia'

dus maakt het niet aowee) uH wie
er verder nog op de l$t staan".
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Betreft:

Mamatarraraam4 JAHMAAT Ba Taart4mram4a maaktaatrij4 lm 4a OamtrmmpartiJ - 4ia aar4ar tat kat amtataam
Tam 4a Oamtrmm4amaaratam kaaft galai4 - kaaft aam amTarvaakta amtvikkalimg tat
gaTalg gaka4 .
kaaft 19 faarmari j.l. im ItlTaratui aam Targa4arimg plaatag*"»4am vaar allaXgMIBB-kaatrij4ara am garajaartam 4a kam4am imaam alaagam tamaim4a aam laatata pagimg ta vagam 4a eamtrmmpartij ta smiTaram Tam «artijaaarataria M8O1 am a^m •••fc»»gK
Bit gaaamram ia miat amavgaafarkt Taara^gagaam «m ta*arli4 lama JABXAAf.
Mat kat ma4aram Tam 4a TarilaBimgam kaaft Ml raa4a amiga malam
pagimgam am4armamam 4a aakamrimg tmaaam
Oamtrmmpartij am Oamtnui-4amaaratam amga4aam ta makam.Ba laatata pagimg Tam
JAlMAAf var4 aTamval ap 4a Iaatatgakam4am Iaaf4aaatmmraTarga4arimg 4.4. 1% fa•rmari j.l.aam4ar Taal 4iaamaaia «aar 4a Gamtrmmpartij Tam 4a kam4 gavaaam.

lat aamtaat tmaaam JAMHAAf am B1MIIUI Iai44a tat 4a afapraak 4at ap 27 faarmari aam Mlaamkamat aam varaam gakamaam im kmiaa BMOKMiV ta Amatar4am . Tartagamvaar4igara Tam 4a Oamtrwipartij am Gamtm»aaMaratam kmmmam 4aar 4a aTamtma
la aarai4kai4 tat aaaamvarkimg pailam .
Sa Mlaamkamat var4 aTamval Taraamaram maar * maart . Op 4aaa Targa4arimg varam
4a Talgam4a paraamam aamvaaig s

I. JAMMAAT
T.I. B100DUM

200A03

Vervolgblad nr.:

— 1 —

Do Torgadorimg word gooPfmd door oom afoook Tam lomri BBOOKMAK, goTOlgd door
oom apoook TOA ilama JABMAAT.
Xmkomdolijk kwam kmm Torkaal orop moor dat te aokomrimg Torooraaakt word door
poraoomlijko amkitioa om togomatollimgom . Do politioko mitgamgapmmtom warom
kiorki miot im kot godimg .
Do kolamgom Tam kot Bodorlamdao Tolk - - kot rooktadomkomte matiomaliatiaoko
godoolto daarram altkama - wordom kot koot godiomd ala aam do Torkioaimgom Tam
moi aamataamdo kam wordom doolgomomom door do Gomtrmmpartij mot ala lijattrokkor lama JABMAAT. Doao ootimatio gomiot kg kot T*lk do mooato kokomdkoid om
«al do mooato atommom oploTorom .
Torrolgoma komdom allo aamwoaigom o(m Toor iom kmm momimg torn koato goTom .
Do tomomr Tam kot gokomrom waa golijk aam do opomimgawoortem .
Tamaolfaprokomd sQa or togomatollimgom om atollom koido partijom kmm oiaom,
maar do oomolmaio Tam doa* aromd Imiddo dat or oom fmaio Gomtrmmpartij - Gomtrmmdomooratom moot komom . Do loidimg Tam dit gokomrom moot kf oom miomw gokoaom D.B. komoa to liggom . Do atatmtom Tam te Gomtrmmdomooratom gaam Toor
kot miomwo aamomapol goltem om or aal ook oom miomwo kamdidatomlfmt Toor do
Twoodo Kamor-Torkioaimgom wortem opgoatold.
Tamaolfaprokomd affm kiormodo mog miot allo poraoomlijko togomatollimgoa Tam do
kaam . lama JABMAAT woigort olko aamomworkimg mot agm omdo togomatamdora •
•omk do VIJBX om lioo MBIï . Toor kom ia im do 'miomwo' Gomtrmmpartij goom
plaata .
Aamgoaiom do op doao kfoomkomat aamwoaigo Gomtrmmpartij-diaaidomtom mag drmk
teomdo «fm mot kmm maoktaatrijd oomtra nUBt ia koTomgoaomotato opsot mog
miot gooffoktmoord .
Do kamditetomlQat Tam te Comtrmmdomooratom Toor do Tvoodo Kamor- Torkiosimgom
im moi ia ala Tolgt kffgoatold .
1. lama JAMUAT
2.

3* lomri DBOODUM
%.
5.
6. Hart tUCni .j
Alfrod TüBIiIWI ia ala diroetomr Tam kot Wotomaomappolijk Dmroam Tam do Gomtrmmdomooratom Torramgom door
Ala aoorotaria Tam kot kmroam ia komoomd Dr. F.B. DIOOKMAM.
lomalotto lijkom omdo tijdom tormg to korom . Op voomadagaTomd if maart cal or
im do Amma Tomdolatraat «oor oom omdorwota goaolligo partijkffoomkomat - diaaidomtom om Gomtrmmdomooratom - gokomdom wordom tor gologomkoid Tam eo Torkiemimgom . Wolliokt komt o.o.a . do omdorlimgo.vorkomdimgom torn goote .
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A U R O R A

d. d.

l april 10*6

Aanwezig: RBVD - PKBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - BK

l
l

1. Hotel CoBBQpollet
Twee «waargewonden, het hotel afgebrand - dat is de trieste
balans van een verstoring door "anti-fascisten" van een
bijeenkomst van de Centrumdemocraten en CP-dissldenten.
Bet verhoor van de 72 arrestanten verloopt

2.

1-4-1986

A U R O R A

d . d . 4 april

1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB I - HC - HD - PHE - HSBP - HT - HK
Afwezig: - - -

1. Kedichem
via een volgactie zijn de
activisten achter het vergaderadres gekomen.
wij vernamen het exacte actiedoel
pas in een zeer laat stadium.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Activiteiten van de Centrumdemocraten in het kader van de op
19-3-1986 te houden stemming voor de leden van de gemeenteraad
van Rotterdam

Voor zover bekend hebben de Centrumdemocraten in de Rotterdamse agglomeratie geen publicitaire activiteiten uitgevoerd m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen.
Wel zijn zij uitvoerig in het nieuws geweest met betrekking tot het
feit hoe de Centrumdemocraten de ondersteunende handtekeningen hebben
opgehaald in Hoek van Holland.
Eén en ander heeft geresulteerd in een rechterlijke uitspraak waarin
de Centrumdemocraten zich via de pers dienen uit te spreken dat zij onder valse voorwendsels handtekeningen hebben verzameld.

2QOA03
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Faillissement van
CP aangevraagd
AMSTERDAM - vyr inwoners van
Heerlen hebben bij de rechtbank in
Den Haag het faillissement van de
Ceritrumparty aangevraagd, in verband met een schuld van 24.000 gulden. De rechter zal volgende week
een beslissing nemen. Als de Centrumparty inderdaad failliet wordt
verklaard, kan zij niet meedoen aan
de Tweede-Kamerverkiezingen in
mei.
/°

Periodiek:

Datum:
CIRCULATIE

Niet langer houden dan
GEZIEN

AAN

P&B

par.

dat.

dag«

Volgens geadressea

nog t.k. aan

De advocaat van de vyf, mr A. Baburek uit Heerten, heef t dit gisteren
bekendgemaakt De schuldeisers
hadden begin maart by de president
van de rechtbank in Maastricht al
een kortgeding aangespannen tegen de CP omdat deze partij hun
namen en vervalste handtekeningen op de zogenaamde steunUUst
had gezet; die steunlljst was nodig
voor het indienen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen.
Rechtbank-president mr p. Paulus«en stelde de vijf In het gelijk en
veroordeelde de Centrumparty tot
het binnen twee dagen in twee Limburgse dagbladen opeen opvallende
plaats publiceren van een advertentie, waarin vermeld zou staan dat er
was geknoeid met de steunlljst HU
veroordeelde de CP óók tot het betalen van een dwangsom van duizend
gulden voor elke dag dat de party dit
zou nalaten. Doordat de CP tot nu
toe heeft nagelaten de advertentie te
plaatsen, is de schuld inmiddels opgelopen tot 34.000 gulden.

De Centrumdemocraten (een afsplitsing van de Centrumparty dte
is ontstaan nadat H. Janmaat uit de
CP was gezet) hebben gisteren geprobeerd een willekeurige inwoner
van Lelystad op het stadhuis in die
plaats de verkiezingsujst voor de
Kamerverkiezingen te laten aanbieden. De man werd ISO gulden
geboden voor die klus, omdat de
Centrumdemocraten zich bedreigd
zouden hebben gevoeld en het zelf
niet durfden te doen.
Nadat hem het geld was geboden,
schakelde de man de politie in. De
Centrumdemocraten hebben daarna nog geprobeerd een vrouw uit
Lelystad de bjst te laten aanbieden,
maar ook z|j weigerde toen duidelijk
werd om welke party het ging. üiteindeiyk hebben de aanhangers van
Janmaat de lijst toch zelf aangeboden op het stadhuis.

\n een onzer verslaggevers)

A U R O R A

d . d . 1 1 a p r i l 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - HT - HK.
Afwezig:

- - -

1.

2.

3. CP
De installatie van gemeenteraadsleden lokt reacties van
tegenstanders uit. Ook andere acties vallen te signaleren,
4.

5.

6.

7.

8.

11-4-1986

i PaiBf Janmaat in zes
dist&cten uitgesloten

2 U • Z K.
Periodiek:

Datum: / !-Mr <S.fo

Niet langer houden dan
GEZIEN
par.

P&B

V/

Aantekening

100 B 08

dat

(ANP) - De kieslijsten die de Cëntrumdemod, Drenthe, Den Helder, Dordrecht en Limediend voor de Tweede-Kamerverkiezingen,
de hoofdstembureaus van deze districten
Eind vorige week gebeurde dat ook al in

De partij van;
deze plaatsen

bleek in al
handtete hebben vervoorwendselen
Drenthe heeft
provincie de
van de

keningen op d

CIRCULATIE

AAN

LEEUW.
craten in
burg hebben
zijn
ongeldig
Groningen.

dagen

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

valst of onder
te hebben ver
bovendien als
Centrumpartij
verkiezingen
tien
Ineen
ter O. te LttM
stembureau
tegen de
ding hebben l
digverklaring.
verbijsterend i'
een l

deze partij daar
te kort komt.
filtting zei voorzitr
-het Leeuwarder
t-MJe grote tegenzin
iülaties1 de aanleiI voor de ongelde lijst. "Het is
; men op basis van
;vanza; probeert te krykeneeniyatj
. De Centrumdegen," aldus ^
in Friesland 48
mocraten "
verzameld onder
het mom van «ftttwtie tegen de hoge
gasprljzen. >
De voorzitter, «i&het hoofdstembureau in Den petder, burgemeester
Gmelich Majptig, stelde gisteren
vast dat de-•Centrumdemocraten
van de vereUfc K handtekeningen

slechts vijf 'legaal' hadden verkregen. De partij van Janmaat is nu in
geheel Noord-Holland, ten noorden
van het Noordzeekanaal, uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.
In Dordrecht hebben leden van de
Centrumdemocraten door 'dwaling
en bedrog' mensen de lijst laten ondertekenen, aldus burgemeester
Noorland. In totaal hebben 31 van
de 42 ondertekenaars bezwaar aangetekend. Eén ondertekenaar heeft
een aanklacht wegens valsheid in
geschrifte ingediend bi] de Dordtse
politie, omdat zijn handtekening
vervalst zou zijn.
Op de kandidatenlijst van de Centrumdemocraten in Maastricht
standen maar 24 in plaats van de
vereiste 25 handtekeningen. Bovendien waren er twee duidelijk vervalst Tenslotte bestaat nog het vermoeden dat alle handtekeningen op
de lijst van de Centrumdemocraten
onder vals voorwendsel zijn verkregen. Deze kwestie behoeft evenwel
niet nader te worden onderzocht,
omdat de lijst ongeldig is verklaaróV,

^ ^^^••"•"•••••l

(Geen zendtijd
partij Janmaat
(Van een onzer verslaggevers)
HILVEXISUM - In de zendtijd voor
politieke partijen is gisteravond een
geplande uitzending van de Centrumdemocraten niet doorgegaan.
Volgens het ministerie van WVC
bleken de Centrumdemocraten
geen recht op zendtijd te hebben
omdat» niet in alle kiesdistricten
staan ingeschreven. Politieke partijen hebben voor de verkiezingen
slechts recht op zendtijd als ze in
alle kiesdistrictenteen «jat hebben
ingediend. De AVRO heen gisteravond de plotseling vrijgekomen
zendtijd gevuld met berichtgeving
- over
over de Tamils.
•l

Periodiek: r\&J{ X^yvr^c»!—,

Datum: Ifc. ^ »A$<?.
^
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
GEZIEN
AAN

par.

P&B

Aantekeningen/

dat.

dagen
Volgens geadresseerd
nog tk. aan

L-

-l

Lijst Janmaat

2. 2l{

ZWOULE — Negen inwoners van
ZwoUe «iwn in krat geding rectificatie
van ItfstaanvoerderJanmaat en zjjn partij, 4e Cntruntdemocraten. Ze hebben
bunbandtekeninccezetopdekandidavan deie party ondat hun was
gevraagd te tekenen in het kader van
een landenjke actie tegen verboging
van de fasprtjttn. Donderdag tijdens
een kort geding voor de president van
de recbdiank in Zwolle vroeg hun
raadsman rectificatie in een landelijk en
een regionaal dagbbd op straffe van een
dwangsom van 2.500 gulden per dag.

CP

Periodiek:

Datum:

~
CIRCULATIE

Niet langer houden dan
GEZIEN

AAN

P&B
'T£
jL.TTrT.' i

100 B 06

par.

i

dat

dagen

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

DEN HAAG <ANP) - "Wtf betten i»
lijsttrekker v*n de oxte
J. Janmaat, risten» In

•tijffinr van ra
kandidatenlijst
e ewonen win genoemde feneente
JanniaatnlnJettebecHtaten
van era handtekentaff onder
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
AAN

GEZIEN
dat

par.

Volgens geadresseerde
nog t.k. aan
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Aantekeningen:

100 B 06
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•Ex-partijgenoot.wilde
-u
CP-raadszetel 'stelen'
XVan onze verslaggever)
ROTTERDAM — Het RotPeriodiek:
terdamse CP-raadslld Th. P.
Termlia heeft vanmiddag, na
een mislukte «019 van overgelopen partijgenoten die sjjn
raadszetel listig ia handen wilden «pelen van Janmaat* partij Centrumdemocraten (CD),
tegen twee van hen een straf ' ..5T-A<
Datum :
klacht Ingediend wegen* het
"leegroven", woensdag, van
zijn fractiekamer op het stadhul».
CIRCULATIE
Termijn beschuldigt bet UsaelmondM CF-deelraadslid F.
Niet langer houden dan
dager Caatermans en bet Rotterdamse lid van het dagelijks beVolgens geadresseerd ltuur van de CP C. A. Freekenhorat van de diefstal. Belden
nog t.k. aan
rijn gisteravond officieel uit de
CP naar de CD overgelopen.
Het complot om Termijn ten
gunste van de CD te wippen,
was geheel buiten Termijn om
gesmeed. Caatermans en andere CP*«rs hadden woensdag op
het stadhuls een drie weken tevoren door Termijn ondertekende brief gedeponeerd,
waarin deze om gezondheidsredenen afstand doet van zijn
raadszetel. Die zetel sou daarmee automatisch toevallen
aan nummer twee op. de CPlijst: secretarts Caatermans.
Dit deelraadslid aat In het
Aantekeningen:
complot, was van plan over te

^^

lopen naar de CD, en heeft die
stap glsteravond'ook definitief
gezet
Termijn bad al vóór zijn
verkiezing laten weten wegens
de nasleep van een beroerte
niet te lang in de gemeenteraad te kunnen zitten. »A1» een
soort testament heb ik toen die
ongedateerde brief geschreven, in bet bijzijn van een getuige, met de uitdrukkelijke
bedoeling die tèztjnertljd 0e*omenUjk In te leveren*, aldus
Termijn. De ongedateerde
brief was in het bedt van secretaris Castermans.
Zonder dat Termijn dit wist
hadden de overlopers naar de
CD die brief deze week gedateerd op 11 mei. Volgens overlopers die in het complot zaten, was het de bedoeling geweest Termijn voor een voldongen feit te stellen. Het wai
bun bekend dat Termijn, nummer twee op de CP-UJst voor
de Kamerverkiezingen, gisteren Wj de Rotterdamse raadsvergadering verstek sou laten
gaan wegens bezigheden Ir
Den Haag. Castermans bad gehoopt gisteren, zonder dat Ter
mijn dit wist, diens plaats Ir
de raad te kunnen innemen.
Zie verder pagina 137

Coup mislukte '
na gesprek met
CP-lid Termijn

Periodiek:

Datum:
CIRCULATIE
Niet langer houden dan
GEZIEN

AAN

par.

P&B

Aantekeningen:

l

dat

j

dager

Volgerw geadreMeerd

! nog t.k. aan

ROTTERDAM' — De coup
mislukte, omdat de Commissie
voor de Geloofsbrieven op het
stadhuis, nadat de bewuste
brief bezorgd waa. Termijn
zelf benaderde. Die bleek geheel verraai. Na spoedoverleg
met zijn partijvoorzitter en
landelijk CP-lljsttrekker Segers. ontbood Termijn Gastermans gisterochtend op het
stadhuis. Termijn had toen al
geconstateerd dat sljn fractiekamer woensdag was leeggehaald: alle raadsstukken en
post waren verdwenen.
Castermans verklaarde tegenover Termijn en een ambtenaar spijt te hebben van het
gebeurde, en schreef twee bekentenissen. In de ene brief
•egt hij: „Bij ons vertrek (uit
de fractiekamer) realiseerde
ik me in het geheel niet dat de
heer Freekenhorst ten onrechte bescheiden en papieren
meenam, die toebehoorden aan
de CP. Hiervan distantieer ik
mij roet klem." In de andere
brief, gericht aan burgemeester Peper verklaart hij de brief
van Termijn te hebben 'geantidateerd" en hem ten onrechte
buiten medeweten van Termijn op het stadhuis te hebben
bezorgd. „Ik versoek u dan ook
deze brief als niet bezorgd te
beschouwen."
*
Castermans gaf tijdens rijn
.betuiging voor niét naar
CD te sullen overlopen, .reden waarom Termijn hem
aanvankelijk de hand nog boven het hoofd hield.
Gisteravond echter volgde
er een verklaring van Castermans: „D* heer F. Caatermana. fractievoorzitter vaa de
CP fai de deelgemeenteraad
IJaselmonde en aanstaand gemeentenwdsHd, beeft hedenavond om • uur voor het lidmaatschap van de CP bedankt
Dit wegens de vele intrige»
binnen de partij en de onhoudbare situatie die is ontstaan
met betrekking tot bet faillissement, waardoor een terugkeer in de Tweede Kamer uitgesloten lijkt."
Tegelijkertijd keerde Freekenhorst de CP de rug toe. Volgens hem hadden „het dictatoriale optreden van lijsttrekker
Segers en het door hem gevoerde wanbeleid tot het faillissement van de CP geleid."
Inmiddels is het hele Rotterdamse kringbestuur, met uitzondering van Termijn, naar
de CD overgelopen, en heeft
het alle leden opgeroepen niet
op de CP, maar op de CD te
stemmen. De leegloop vaa de
CP had er al toe geleid dat in
de Rotterdamse deelraden
opengevallen plaatsen niet
meer worden ingenomen door
andere GP-kandidaten. Ook het
deelraadslid in Charlois, Van
Hulst, sou zijn overgelopen.

richt „CP86", die de zaak'zou
.moeten overnemen. Janmaat
echter had al eerder op zo'n_
failliasement gespeculeerd, en
daarom in het geheim bij de
Kamer van Koophandel in Den
Haag een „Vereniging Centrumpartij" laten registreren.
Hij sou Segers nu weer een
proces willen aandoen omdat
de naam van diens nieuwe partij te veel op die van de Haagse „vereniging" sou lijken.
De bijna complete leegloop
van de CP naar de CD (behalve vrijwel de hele kring Rotterdam sou ook het merendeel
van de kring Amsterdam, Inclusief het raadslid Bouman,
zijn overgelopen), lijkt vanavond zijn.beslag te krijgen.
Op het Binnenhof wordt dan
een gezamenlijke vergadering
gehouden van de Centrumdemocraten en het legertje over*"
lopers uit de CP. Een vervolg •
op de door brandstichting mis- •
lukte vergadering van Kedicbem.
Op de Belgische televisie
verklaarde Janmaat gist
avond het „niet onmogelijk" te
achten dat CP-lljsttrekker Segers voor de Binnenlandse VeiUgheidsdlenst (BVD) werkt.

Janmaat boSd1 geld voor
inleveren kandidatenlijst
Van onee partementsredactte
DEN HAAG - De centrumdemocraten, de party van het huidige Kamerlid Janmaat (voorheen van de Centrumpartij), heeft mensen in Lelystad geld geboden als zij
de kandidatenlijst van de
partij bij het kiesdistrict
wilden inleveren.
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Dit blijkt uit antwoorden van
minister De Korte van binnenlandse zaken op vragen van de
commissie uit de Tweede Kamer
die de geloofsbrieven van de
nieuwe Kamerlden na de verkiezingen moet beoordelen. De
commissie kan op grond van de
informatie van De Korte de Kamer adviseren Janmaat niet te
installeren als Kamerlid mocht
bij worden gekoien.
Burgemeester Grutters van Lelystad beeft onderzoek verricht
naar vermeende malversaties
van de Cetrumdemocraten. Per
telex beeft hl] De Korte laten
weten dat een Ud van de Cen-

entekenlngen: /

trumdemocraten heeft
over hem erkend beeft geld aan
voorbijgangers te hebben gebo'den als zU de kandidatenlijst wilden Inleveren.
Deze centrumdemocraat is zelf
afkomstig uit Den Haag en de
kieswet schrijf t voor dat een lijst
alteen kan worden ingeleverd
door een Ingezetene van het
kiesdistrict De Centrumdemocraten hadden echter niet zelf
een lid voor handen dat in Lelystad woonde.
De Vereniging Centrumdemo-

craten moet in een adverte
in de dagbladen meedeten dl
op onrechtmatige wijze han
kettingen heeft verzameld •
de verkiezingen. Dat heef
president van de Haagse re
bank bepaald in een kort ga
van 32 mensen uit alle delen
het land tegen de partij.
Alle eisers verklaarden da
hun handtekening hadden i
voor een actie voor verla
van de gasprïjzen. Later t
dat zij een kandidatenlijst!
den getekend.
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binnenland

Janmaat verspee z'i
Kamerzetel bij voort
•::;
(Van onze parlementsredactie)
fHBN HAAG — De Centrumdemocraten (CD) lijken
iimijjhogelijke Kamerzetel al bij voorbaat te hebben
ld. Volgens minister De Korte van Binnenlanden staat vast dat de partij van Janmaat in Lelygeld heeft geboden voor het inleveren van haar
atenlijst. Dat is in strijd met de zuiveringseed
e elk Kamerlid bij intrede, moet afleggen. Mocht Janaat worden gekozen, dan kan de Commissie voor de
iloofsbrieven de Tweede Kamer adviseren hem op
id daarvan niet toe te laten.
De Commissie voor de Ge- den, die het werk wilde verhad minister De richten. De Kieswet schrijft
orte verzocht de feiten om- voor dat alleen iemand uit het
•ent de Inlevering van de kan- district de lijst kan indienen.
Idatenlijst uit te zoeken. De
De vele bochten waarin- de
talater speelde het verzoek CD rlch moest wringen om
tor naar burgemeester Gruij- mee te doen aan de verkiezinrs .van Lelystad. Deze heeft gen hebben de partij inmiddels
r<^%ter meegedeeld dat hij .ook aan de rand van de finan* sprek had gehad met ciële afgrond gebracht. De
•. K. C. Sangster, lid van de partij moet nog deze week in
). Deze bevestigde tweehon- twaalf dagbladen advertenties
srd gulden te hebben beloofd plaatsen op redactiepagina's.
Lfien voorbijganger, als dede lljrt wilde inleveren.
Daarin moet de CD verklaSangster achtte de stap no- ren onder valse voorwendsels
g, omdat de partij in Lely- .handtekeningen te hebben ver&& geen ingezetene kon vla- zameld om Indiening van haar

lijsten mogelijk te maken, zo
bepaalde de president van de
Haagse rechtbank mr. Wijnholt gisteren in zes korte gedingen die, tegen de CD waren
Volgens Wijnholt kunnen
handtekeningen „tegen de hoge gaaprijs" niet straffeloos
stiekem worden gebruikt om
deelname aan de verkiezingen
mogelijk te maken.

Misleid
Met de vonnissen werden Inwoners van Hoek van Holland,
Dordrecht,
Amsterdam,
Utrecht, Nijmegen en Leeuwarden in het gelijk gesteld,
die zich door de CD misleid
voelden en hun goede naam
hersteld wensten te zien; Ook
de president van de Bossche
rechtbank had de CD vorige
week al voor soortgelijke gevallen veroordeeld.
Tijdens de zitting vorige
week verklaarde Janmaat al
dat zijn partij die advertentiekosten noplt vooraf zou kunnen
voldoen. Een bewering waar
mr. Wijnholt geen boodschap
- had.
Plaatst de CD de advertenties niet, dan wacht de partij
een dwangsom van ƒ 3.500 per
geval .per dag: In totaal / 17JOO
per dag. Het falUlsement van
de CD zou daarmee zeker snel
een feit zijn.
Enige tijd geleden was de
.CD ook al tot een rectificatie
veroordeeld, wegens misbruik
van handtekeningen uit Hoek
van Holland voor deelname
aan de gemeenteraadsverkiezingen. De advertentie is nooit
verschenen, «mdat de- CD
«igetr bomraMtxar^ toevveMIfe
>art de" tekst va* He reênte*.
Dat l» de partij uitdrukkelijk
verboden in de vonnissen die
gisteren werden uitgesproken.

Dwangsom

KS»*"»

