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HOOFDBESTUURSVERGADERING CENTRUMPARTIJ

Op vrijdagavond 15 november j.l. werd in een zaaltje, gelegen achter een
snackbar te Eindhoven aan het adres Aalsterweg 131 een hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij gehouden. Aanwezig 57 personen.
Deze vergadering stond eerst voor 25 oktober op het programma, maar werd vanwege
de chaotische situatie, die momenteel het normaal functioneren van de partij
onmogelijk maakt, uitgesteld.
Zoals de laatste tijd gebruikelijk was er ook dit keer het verschijnsel
wachtkamer. De stevin ogende "portiers" hebben ook bij H.B.-vergaderingen
van de Centrum Partij hun intrede gedaan. Het illustere trio Henk de WIJER,
Wim Vreeswijk en
werd door de portiers
de toegang tot
de vergadering geweigerd en naar de wachtkamer verwezen.
Na de opening door voorzitter mr.
werd met frisse moed aan de
vergadering begonnen. Bij recente H.B.-vergaderingen is men er niet meer
in geslaagd de agenda naar behoren af te werken. Ook ditmaal ging weer teveel
tijd verloren aan de punten 2 en 3 van de agenda. De ordinaire machtsstrijd
die de Centrumpartij reeds lange tijd teistert wordt voornamelijk op papier
uitgevochten. De moties, beschuldigingen en royementen vliegen over en weer.
De stroom van stukken doet Henk de WIJER zelfs opmerken: "De Centrumpartij
trekt de PTT uit de rode cijfers". De toevoeging "en zichzelf erin" lijkt
in deze zeer wel op zijn plaats.
Wellicht vanwege herhaalde kritiek - zie brief
r werd nu overdreven
aandacht besteed aan de bespreking van de notulen van de vorige H.B.-vergadering. Bijna een uur kostbare vergadertijd ging hier aan verloren.
Vervolgens kwam het agendapunt "ingekomen stukken" aan de orde. B
Nou, aan ingekomen stukkeu de laatste tijd geen gebrek. De strijd kon meteen
losbarsten. Een deel van de inhoud van deze discussie is terug te vinden in
de bijlagen.
Van een zakelijke discussie was al snel geen sprake meer. De gemoederen
raakten verhit, de beschuldigingen vlogen over en weer. Een enkeling uit
de wachtkamer werd na stemming toegelaten, hetgeen voor de anderen weer
reden was om op te stappen etc.
^
Enkele concrete punten :
1. De voorstellen van de heren
en
(zie bijlage) werden door
vrijwel niemand serieus genomen. Het feit dat zij onder andere voorstellen Hans JflNHAAT weer in de gelederen op te nemen, zal hier niet vreemd
aan zijn.
2. De brief van
- parmantig ondertekend met de toevoeging :
"oprichter van de Centrumpartij" was reeds op komische wijze besteden
door
. Zoals de inhoud van deze brieven reeds doet
vermoeden, had
in de discussie met
weinig moeite
en deed hij de reactie af met "apekool".
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Desondanks lijkt zijn toekomst in een Centrumpartij onder leiding van
het huidige D.B. zeer onzeker, zoals moge blijken uit de apologie van
partijsecretaris SEGEES d.d. 12 november 1905 (zie bijlage).
3. Stemming over de personen in de wachtkamer :
s
staat na een stemuitslag van 27 voor en 3^ tegen voorlopig
buiten spel.
= ¥im VREESWIJK weet de meerderheid waarover het D.B. nog steeds lijkt
te beschikken - wellicht door zijn grote inzet op allerlei gebied te doorbreken en scoort 33 voor met 28 tegen.
= Henk de WYER scoort meer tegen- dan voorstanders en staat dus weer eens
buitenspel.
Bij de stemming werd ook per volmacht gestemd. In minstens ££n geval werd
die volmacht nog snel even - stiekem - op de vergadering geproduceerd.
4. De komst van Vim VREESWIJK had weer tot gevolg, dat zijn fractiegenote
de vergadering verliet. De oorzaak hiervan is volgens het roddelcircuit het "blauwtje" dat Vim
heeft laten lopen.
5» Ook kolonel
- met een even spectaculaire als kortstondige
DB-carrilre - kon het op een gegeven moment niet langer aanzien. Als
reden voor zijn vertrek gaf hij, dat de heren
en SEGERS niet in zijn
stijl vergaderden.
6. De brief van
uit Den Haag is voorlopig diens laatste wapenfeit,
(zie bijlage). Hij is als dank door het D.B. geschorst.
7. Dhr.
uit Den Haag is over zijn toeren geraakt, omdat hij bezoek
heeft gehad van een onbekende, die allerlei pikante, maar vooral negatieve
feiten - het D.B. betreffende - ten beste heeft gegeven.
De onbekende zou een afgezant van de Binnenlandse Veiligheids Dienst of
de Anne Frank Stichting zijn geweest
.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit dit moment uit nog maar vier leden.
Drie CP-leden zouden zich hebben aangemeld teneinde de opengevallen
plaatsen te gaan bezetten. Het D.B. heeft twee aanmeldingen ongeldig
verklaard, te weten die van W.VBEESWIJK en
I. Daarom
heeft men besloten de overgebleven kandidate, mevrouw
uit
Amsterdam, zonder stemming in het D.B. op te nemen.
De stemcommissie heeft 13 al dan niet gemotiveerde reacties gehad op
de publicatie van de kandidatenlijst P.K.-verkiezingen. De eerste drie
plaatsen blijven onverkort voor het D.B. gereserveerd. De commissie lijkt
overigens alleen nog maar uit haar secretaris
te bestaan.
Een zeer merkwaardige constructie, aangezien hij geroyeerd is door de
kring Rotterdam, waarvan de voorzitter',
, nota bene lid van het
D.B. is.
heeft in feite geen recht om op de H.B.-vergaderingen
aanwezig te zijn.

In het tumult rond de samenstelling van de kandidatenlijst werd de
vergadering om 00.30 uur beëindigd.
Gezien de problemen en het aantal resterende agendapunten wordt reeds
op dinsdag 26 november aanstaande de volgende H.B.-vergadering gehouden.
i

Bijlagen : tien.
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Geacht Hoofdbestuurslid;
Hierbij nodigen wij u uit, tot het bijwonen van een
Hoofdbestuursvergadering 'welke gehouden wordt op .vrijdag 15'november 1985 om 19.30 uur. Plaats van vergadering wordt u medegedeeld op donderdag 14 november 1985
door de partijsecretaris. tJ gelieve de secretaris dan
.ook op 14 november telefonisch te kontakteren onder nummer f O 8850
-2
14 13. '
; .
'
i •
.
'.
.
•.
•
-Nogmaals en misschien ten overvloede, wordt hierbij duidelijk gesteld, dat alleen leden van het Hoofdbestuur,
welke voorkomen op de presentielijst toegang hebben tot
deze vergadering. HIERAAN WORDT STRIKT DE ;HAND GEHOUDEN.
Toehoorders, bezoekers, belangstellenden enz. worden niet
toegelaten.
Overeenkomstig de aangenomen motie van de Kring Rotterdam,
wordt een strikte vergader-orde gehandhaafd, elementen
die trachten de vergaderorde te verstoren worden uit de
vergadering verweiderd.
een goede vergadering toewensend, verblijven wij met
'• •-—•"£oetr namens het-Dagelijks Bestuur,

agenda die u met het schrijven dd. 4.10.1985 heeft,
ontvangen is slechts gewijzigd op de volgende puntens
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1. Opening,

2. Notulen,

J

;3. Ingekomen .stukken, wo.' motie Vreeswijk c/ Segers t
'" .en mededelingen . ; ' , ; ' " ' " • ' . . ' . .'••
,.'•''•..''....-"''•''*',
4. vers lag .begeleidingscommissie vervalt, waardoor
'
5 nummer 4 wordt enz.
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.S5T_PAGELIJKS_BÈSTÜÜR_TEGËg_WiVREÈSWIJK.
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"Het Dagelijks Bestuur in vergadering bijeen op 21 ; '••/.-'
oktober 1985 te Rotterdam.

; ; "*,, v Overwegende,r dat de heer Vreeswijk zich zodanig geX \J; i : ;^ dragen heeft, cq. gedraagt, dat er ernstige vrees
^-v'1 r 1r *•' ontstaan, .dat de belangen van de Centrumpartij
-{' *' "-.••'' '; geschaad rijn en nog geschaad zullen worden.

!
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'

t'^ , 'Is" van bordeel, !dat de heer Vreeswijk openlijk be- .
' - :'• ' rispt dient te worden, zijn roddelcircuits dient af
; . te breken, zijn intriges jegens het DB en/of HB dient
;k •'•;',•'' : te beëindigen, genomen meerderheidsbesluiten dient
v. '7
, te aanvaarden én .voorzover van toepassing dient uit '
^'ï i
te voeren, zich te onthouden van het stichten van
,.
.verdeeldheid en hét net opzet kweken van een nega :
tieve én;defaitistische stemming. Zich te onthouden . . '
van acties gezicht tegen personen die hem niet welgevallig zijn, zich té onthouden van elke vorm van pro-. .
vocatie, intimidatie en bedreiging (het met honkbal-v. . .'
knuppels toegang verschaffen tot een HB-vergadering)
zich te.houden aan de door hem ondertekende loyaliteitsverklaring. Dit net een proefperiode van 12 maanden,
bij niet nakomen gevolgd door royement op staande
voet;- uit hét lidmaatschap en uit alle functies.
, •

Getekend door'het voltallige DB.
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Voorzitten Mr.A.W.Lier
Secretaris: D.H.M.Segers
^.
. Penningmeesters 'H.H.A.y.d.Heijden
,' ) : , t Bestuurslid: Th.^P.Termijn.
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V; '• De vergadering van hét DB bijeen op 22 oktober 1985 heeft
,..-• hét. volgende bes loten s

'v'!1:]';'.'''''1' Gezien de''signalen die ons van diverse kanten benaderen,
,".l'•;"''"/.,"•''-''-\t blijkt, dat de heer Vreeswijk niét conform dé door
. ;• :j ; hem ondertekende loyaliteitsverklaring functioneert en er
t ' - - wederom sprake is van ordeverstoring en het verstoren van
;:: .^< . .
de aanstaande Hoofdbéstuursvergadering acht het noodzake|i , . ' , üjk, de HB-vergadering gepland op 25.10. as. tot nader
!ï !; ' ' . vast te stellen datum té verzetten.Voorts besluit het voltallige DB om de heer Vreeswijk als waarschuwing voor zijn
, « niet reglementair, niet-statutair handelen tot en met 31
' december 1985. op 'non-actief te stellen' vlgs. art.lzlid 1.
• s-ufa 2.JvattJiietl:HR.inet omschrijving van art.8, lid l sub d.
1 -van de Statuten.
.
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••"'• Het Dagelijks Bestuur in vergadering bijeen op € november 1985
•:- . te Gemert. Y'-^v ' ••"- . - . . ' .
'•
-. ::•'*.•. • .
,, ,*;'-.:- , •-•/.'.-,- • . , ' - • • ,
' '
'Overwegende, 4at de schorsingen die door het BB z^jin uitgë.,
vöerd volgens de h0er Vreeswijk en Mevr. Brookman niet re •
glementair «ijn; daar de Statuten niet voorzien in een schor-
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de heer W.Th^ E. Vreeswijken Mevr. M. L. Brookman uit het lidmaatschap te ontzetten, volgens artikel 8 lid l snh d^vandde^
ftbatuten.
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Het DB sprak, haaif verwondering uit, dat beide personen het
DB dwingen 'een hardere maatregel te nemen, (waartoe het DB
wel bevoegd is J terwijl het DB in feite alleen maar een
schorsing voorhad, als. waarschuwing.

:

'

Daar hu blijkt, dat et -van enige samenwerking in 'welke vorm
dan ook géén sprake meer kan zijn, besluit het DB -tot ontzet- t
ting uit het lidmaatschap en uit alle functies over te gaan,
met ingang fvan € november 1985.
• ,. ' . • •
'.- <"....'*'.:••
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Het -DB vult hierbij haar motie aan om inplaats van berisping
' en hét" cich. "onthouden van verschillende genoemde activiteiten
met een proefperiode van 12 maanden, te lezen ontzetting uit
.hét lidmaatschap en allé functies.
•
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Het voltallige Dagelijks Bestuur:

'. :";!'^:''*.Voorzitter
:-.^; • '-VV V;;.;:;--:;;VA-'' -.
ï Mr. A.W.Lier ; • '

'-i -:'• ' Secretaris: '.' D.H.M.Segers . . . . . '
Penningm.: H.H.A.V.d.Heijden
Best. Lid. t Th. t*. Termijn.
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Waarde heer Overwater,
»

U stuurt mij ongevraagd een afdrukjé vin uw brief gericht aan het dagelijks bestuur
, . . ..
-M •
'
•
van de Centrumpartij. Wilt u een dergelijke handeling in de toekomst achterwege laten?,
ik wens namelijk niet ongevraagd gemengd te warden, in uw problemen.
In uw literaire konterfeitsel bedien V $i zich van de meervoudsvorm "wij". Ik dicht o
niet zoveel zelfkennis toe dat dit titlbedoeld als een pluralis modestlae. In casu
refereert het gebruik van deze meervoJÉsvorm waarschijnlijk aan de ondertekening, waarin
• &'
u valselijk suggereert te schrijven namens de gehele centrumpartij exclusief het dagelijks bestuur, hiermede treedt u in de rechten van andere bestuursleden hetgeen hun
schriftelijke toestemming zou doen vermoeden. U bezit deze volmachten niet, derhalve
o ver treedt u de wet.
-'
-- >
Lok beticht ik u van een onrechtmatige daad overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad
1919 sub. 4 n.l. een handeling tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk
verkeer betamelijk is ten aanzien van énders persoon of goed.
Verder houdt u ribb.miet aan het huishoudelijk reglement van de centrumpartij waar in
art. 6 sub. S wordt bepaald dat u voor uw optreden de goedkeuring nodig hebt van het
dageljks bestuur, ook hieraan wordt niet voldaan.
Ven moet zich dus nu na evenzovele bewuste en mogelijk onbewuste schendingen van wet enen regel in alle oprechtheid afvragen wie die "wij" dan wel zijn.
Naar ik meen te weten heeft meer dan de .absolute meerderheid van de HB-leden adheesie
l
betuigt met het beleid van het zittende dagelijks bestuur.
Aldus deducerend moet in alle duidelijkheid worden vastgesteld dat uw "wij" slechts
een zeer kleine minderheid betreft namens wie u schrijft.
Gewild of ongewild trekt u een karretje met een zeer onwelriekende lading die u ten
onrechte tracht te dekken met de vlag van het voltallige hoofdbestuur. Dit is onfatsoenlijk meneer Overwater.
Nog twee zaken wil ik trachten voor u nader toe te lichten. Op de eerste plaats gaat u
voorbij aan de behandeling zowel in eerste als tweede termijn van de motie Visser. Deze
motie is met volledige Instemming van het Hoofdbestuur aangehouden, teneinde nog een
laatste poging te doen vergaderruimte te vinden.
Ten overvloede is hier een beroep op overmacht ondubbelzinnig van toepassing. Ik verwijs
dienaangaande naar art. 1280 BV van het B.W.üp u persoonlijk is art 2:33-35 BW toepasbaar namelijk sub d. daar u handelt in strijd
met de statuten en besluiten van de partij en benadeelt de partij op onredelijke wijze.
Van veel ernstigere betekenis is het feit dat u uw tijd zit te verdoen met het schrijven
van pissige briefjes terwijl u in persoon aanwezig had moeten zijn bij de belangrijke
deelraadverkiezingen in uw woonplaats!t U schitterde dooc afwezigheid. U bent een dilettant, ik beschuldig u van ernstig verzuim meneer Overwater. Op partijbijeenkomsten kunt
u slechts een onvolwassen vergadergedrag ten toon spreiden. De partij die u zegt te hebben opgericht bestaat niet meer, gelukkig niet!
.
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Ik daag ti uit het dagelijks bestuur vHrlnedio december 1965 een veilige «n adquate vsrga-v
derruimte aan te wijzen in of buiten Amsterdam voor het houden Min een partijcongres.
Dan stelt u eindelijk eens een positieWlfaad meneer O verwater!
iets gaan doen meneer O verwater.
U zou eens op moeten houden met zeuren en eindelijk
.i u echter kqnt stellen nu is de konsekwenties
De meest toepasselijke positieve daad dia
trekken uit uw onhebbelijk en onrechtmatig gedrag* ja meneer Overwater door op t e stappen . Tot slot meneer Cverwater ü bent eert kleingeestige querelant meneer Overwater.
Jf
Ik zal u uit de droom helpen ik schrijf deze letters opinstignatie van absoluut niemand,
op met «iemands voorkennis of instemmingv
u bent

t meneer O verwater.

W.J.Wi

copie UCP.secr,
CP.wetensch. bureau
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Fbns Overwater
Opheusdenhof 20
1106 TN Amsterdam ZO

Amsterdam, 27 oktober 1985

Geachte leden van het dagelijks bestuur.
Krachtens artikel 17 subs. artikel 16 van de statuten van de Centrumpartij
dient U voor 31 mei van dit jaar rekening'en verantwoording te hebben afgelegd
óver het door U gevoerd bestuur ten overstaande van de Algemene Ledenvergadering,
in deze kwestie 'Jaarvergadering' geheten, welke sinds 1963 binnen de partij
wordt aangeduid met 'Partijcongres*.
'
Bovendien heeft U de in artikel 48 Boek Twee B.H. wettelijk voorgeschreven termijn
voor de Jaarvergadering, krachtens artikel 16 eerste lid (boekjaar .* kalenderjaar)
met vele maanden overschreden.
*
.
•
'
•
Er zijn sterke aanwijzingen dat genoemde termijnen uit persoonlijk belang zijn
overschreden. Deze aanwijzingen zullen wij U doen toekomen. Inmiddels beperken
wij ons hier tot- het wijzen op Uw nalatigheid on uitvoering te geven aan het
HB-besluit van 13 mei 1985, aangezien U noch op de HB-vergadering van 6 september
jl., noch op de agenda van de door U afgelaste HB-vergadering van 25 oktober jl.
•het al dan niet uitgevoerd zijn van dit besluit als agendapunt heeft opgevoerd.
Hij eisen derhalve op grond van artikelen 16 en 17 van de statuten van de Centrumpartij dat het Partijcongres, als Jaarvergadering, wordt bijeengeroepen vóór
31 december 1985, zodat U alsnog de statutair en wettelijk verplichte rekening
en verantwoording tegenover de leden •kunt doen. Gezien de kennelijke opeenstapeling; van conflictstof dient dit congres tevens op te treden krachtens de
statutaire bepaling "Zn alle gevallen, waarin tussen de Vereniging en de leden
of donateurs een geschil ontstaat, wordt tbindend beslist door de algemene vergadering*
Het het oog op de noodzakelijke voorbereiding tot genoemde Jaarvergadering •
verzoeken wij U dringend om binnen tien dagen het Hoofdbestuur bijeen te roepen
met de volgende agendapunten:
:
1. Opening
j
2. Notulen HB 6.9.1985

3. Ingekomen stukken
Vaststelling concept-jaarrekening en - aarverslag
Pauze
Voorbereiding congres ex. artt 16 t 17 (n.b. dit agendapunt is twee keer
uitvoering besproken op i e HB-vergaderingen van 6.4 en 4.5.19841)
6. Rondvraag

7. Sluiting.
Nadere toelichting van ieder agendapunt d ent de HB-leden tijdig toegestuurd 'te
wofdeit 9 ''
•
Hij wijzen U erop dat indien U in gebreke blijft dit HB ter bespreking van bovenvermelde agendapunten bijeen te roepen, ei wel in de gebruikeli jke samenstelling,
behoudens geldige opzeggingen, analoog aai artikel 17 derde lid een initiatief-HB
bijeengeroepen kan worden binnen de daarii gestelde termijn met bovengenoemde agenda*
In afwachting van Uw bereidheid om de sta utair en wettelijk vereiste rekening en
verantwoording af te leggen aan de leden > an de Centrumpartij, zullen wij deze van
U in rechte vorderen.
ffamens leden en
de Centrumparl
hoogachtend,
cc. de UB-leden.

Foris Ove:
opricht

leden van

van de Centrumpartij.
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Aart hét Dagelijks Bestuur van de
CENTRUMPARTIJ.

: s' • Secretaris: C.A.Prèekenhprst
*';.* van Lennepstraat 6jb
•. .££'.5027 SV Rotterdam.
.,-»

Rotterdam; 22 oktober 1985

'..Ibeachte'leden van hét Dagelijks Bestuur.
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De commissie "Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen", brengt het volgende
'• V
l onder Uw aandacht» . '. ..'•• ... ( :
;
. !• '
. ,
Rond 27 september 1985 .ontvangen de Hoofdoestuursleden van de Centrumpartij een
' schrijven afkomstig van de Heer Vreeswijk,; waarin ernstige verwijten worden geuit
In de richting van de commissieleden en in het bijzonder naar één van hen.
;• Tevens' Is bekend.geworden dat in de afgelopen weken de Heer Vreeswijk diverse niet ••'
Hoofdbestuursleden heeft benaderd, met het verzoek aanwezig te zijn op de .komende
Hoofdbestuursvergadering van'25 oktober 1985. teneinde een aantal zaken af te
^dwingen..-;'..•.,.• • w.;. ••>., .f --•,/'•. ••<'••.•-.••.,i ' :-•'••
.•
| / '•• • •
l! Ook meent de Heer Vreeswijk, zich té .kunnen Veroorloven, om zijn bezwaarschrift
; t.a.v. de voorlopige kandidatenlijst, aan alle Hoofdbestuursleden te versturen.
.: Iri dit rsohrijven doet de Heer Vreeswijk wederom een persoonlijke aanval op een
der commissieleden' J . . :
'De commissie dlstantieérd.zich hiervan, aangezien van een royement van een der
commissieleden geen sprake is.- • ; . ,
,
•
<
Verder laat de Heer Vreeswijk zijn schrijven d.d. 18^10-1985 vergezeld gaan van een
z.g.n. ontwerp stembiljet- Hij roept de Hoofdbestuursleden op, om af te wijken van
het gestelde In de reglementen, dié door het Hoofdbestuur zijn aangenomen.
Duidelijk blijkt, dat door de uitlatingen van de Heer Vreeswijk, het Hoofdbestuur
-wordt misleid, waardoor verwarring ontstaat.
De onderhavige commissie meent tegen deze activiteiten ernstige bezwaren te moeten
maken, temeer daar ingevolge artikel 4 lid £ van het "Reglement kandidaatstelling
verkiezingen Tweede Kanier der Staten Generaal", kandidaten zich diehen te onthouden
van activiteiten welke rechtstreeks of zijdelings verband houden met de voorberei- |
dingen van de verkiezingen, van de leden van de Tweede Kamer.
' i
Door de oommissie, wordt tevens opgemerkt, dat zij van mening Is dat zij-op democratische wijze tot stand Is ^gekomen en volkomen integer haar werkzaamheden verricht. ,
Gelet op bovenstaande meent de commissie dan 'ook, om U in overweging te geven om
de:Heer Vreeswijk van de kandidatenlijst te schrappen, of dit voorstel aan het
Hoofdbestuur voor te leggen. , ; . . :
,
' ,
'• t
v ;:'i'; De commissie "Kandidaatstelling
>v"-;; Tweede Kamerverkiezingen1?. ;
Namens de commissie;
de secretaris.
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Distrikt secretaris * .':" ''•' 4'
C. Uroers. . :•.', . ..f; --r?.^ .-/- • :^ V;- 'Xe rkrade. 22 Sopt. 198?
••:•!-. O. L. Vrouwestraat

;;:^: Tel
U>*:-v : •

;

....: •:-..;..

•iV'i'. '• ••'.' . . ; , ' . : • Wijiio heren.;".'

:."'"'

.".-. V.

'.

.

'

.

.liet dis t rikt bestuur van timhurc heort in vergadorinc besloten om
deze motie in te dienon. *
. ; • .•

..'
'.

De' afgelopen HD. vorpaderinij .werd door dhr. Vreeswijk opzettelijk :
'
'verstoord, omdat dhr de Wijnr Roon too^ang kreeg tot do vergadering. • ,'_>
_Wotende, dat dhr clo Wijor zolf zijn lidmaatschap van do Partij heeft ,'
5p{jozogrlt niet vorrtpr wouste to vorken niet dit 1>B, en zodoende het . " |:
DB. gedwongen hoert zijn ontslag te aanvaarden.
|
.
Dhr Vreeswijk E I S T E Uo aanwezigheid in de vergadering van
;
ihr de Wijor ongeacht de Jnonin£ van de moerdorheid van het DB. . ' :
„
' i- r •
•
•
' ' • : . - • • •
•''•'.'- :•''',': ,
Na het voorlezen van dhr. do Bruin over do uitslag van do commissie v» .
van onderzoek (die érg .eenzijdig was on zeer oppervlakkig) inzake
dhr de ViJer.Heeft dhr Vreeswijk het Hoofdbestuur opgehitst,. tagJanvrhet
Dagelijks Des tuur om zijn gelijk to verkrijgen . •
* i •
Om zijn gelijk kracht bij to zetten hoeft hij (dhr Vreeswijk) net opzet ;
l een scheuring binnen de vergadering gemaakt .Die hem tegenspraken .' .' : '•
werden het zwijgen opgelegd " Lea houdt Je kop ".' -'
:
- •• '• • ;
.Onder deze druk, de angst van hot HM'. ;voor een scheuring en de algemene angst dat do buitenwacht dit zou vernemen werd dlir de Vijer ",
weer volledig in oren hersteld»
.
.
;
; „ ',
JDus het hele DB moet luisteren naar dhr dn Wijer.
T
= Is dit éen'gezöi'ido démocrutischo basis' orn~een partij op te bouwen ?????
Als wij ons nu geen Parti jprograin d-eciplino opleggen eh wij ons- nu
J
laten dwingen door mensen die alleen zichzolf belangrijk vinden,
~~ah hoeft dadelijk elko kandidaat zijn eige partijtje.
, 'HEEFT MENEER Y OX S DAN NOG NIETS GELEERD ??????????????????
i
<.\..'..M •,..,{•.;
. • *^ • :•'?•: : ... • --•.-•-. ; :
• .,- ,-'•',..
"• , '' '.:'•'. '•':.'?. ,-':!'"

.ij zijn geen Part! j.' van rto slnpeiido moerdórhoid, waar gewerkt wordt l •' =
vallon spanen. Eoii huwelijk zonder problemen is geen huwelijk.
Dank z i. l dhr Dt Schors on hom alléén, is de scheuring voorkomen*
.
Waarom gaan wij nu niet vorder wie t een kleinere groep die wel met
elkaar het belang van onzo partij willen steunen. en verder dragen.
• Nu kunnen wij nog schoonschip maken en do klap :opvangen, als dit ;weer:
Cebourcl vlak voor of tijdens de verki okingi dag CENTllUNPAKTIJ .....».*
' Aan de uitslag van do verkipzing in do Flovopoldor heeft U allen..
kunnen zien hoe groot -'on wat ohzo mogelijkheden zijn.
<
;.
; Wij hoevon ons niet «o.- bang to maken voor de buitenwacht want de :
. mons en hebben gezion dat ier bij ons wordt geworkt en dat i« wat
,:de, kiezers willen weten, dat wij ons niet laten GEBRUIKEN.
'

v.

•Laten- wij NU de moeilijke" stap nomen we hebben nog enkele maanden on
'pns goed .voor te bereiden op de, komende \verkzaamheden. Laat ons zorgen
.dat het Contrumnieuws optijd en good wordt gedrukt en :het, hele land
';.
- optijd en voldoende folders krijgt en laat ons trots -zijn dat vij daar^ aan hebben tnogon meewerkon Voor onze CEKTRUMPAKTIJ.
..
•'
l
•
*,
Vas getekend G. Broers.
• :
' '
Distrikt Secretaris.

•?%-^.:ijJjMfe^^

;..-.- v -.v-.'i>;-> ,v. ,;';;-r ;---'Hr^;-.->," J-,v<-i':: \Ki.:t*s

^' O.Boeretra. -'ir.-->->v^-fUt, -.-:^: &;A«h-'.het Dagelijks 'Bestuur,van;.de^ ^ ;'• y-v. .-'
'•^y^Vrédelantstraat S^^-'H-'^^^'^sntrumpartij». ••,,.-'•••- • !.'•;•:. -: r';;rti^:^^i:wj;.vf»'ƒ;•'
BA Vreeland» .-•£*'•-• ---^V - s/a Steenstraat '14.' • .'••

029^3-3746,

;f'

;

.. ',.• ,...^.,..^.- - • ,-•

••'•' 5439 HL Linden.
Vreeland 23 oktober, 1985

;.

Vv;;&;;j'f*|i;C !:'-,'••• "S'V'*•• /, «-:.::::- <••'/ t-'''"-^'^^^|>-*^:':^1'V -'^
Bijgaand fajn"LoyaliteitB verklarincff tï dient echter te bégrijpeji'1'-'11;- •

dat ik ndj niet «et «Huid) en Hanr" aan de partij verkoop*
j: Indien er dingen'gebeuren of O «en koers gaat sturen waar ik het niet
mee .eens ben,dan behoud ik mij het recht voor datgene te doen of te •
; ondernemen,wat ik ^noodzakelijk aoht. -: ',. ; ; , - ! - ; •• :'.:- /_--V- ':v :J;',::.'.": ,;y
>' De persoon Vreeswijk is een onbetrouwbaar mens,onze partij-onwaardigl
,*; De hetze die door hem en mevrouw Brookman wordt gevoerd geeft duide- '
, lijk aan waar zij op uit zijn»,
:
!
•'
'. .Geen Landsbelang.geen Partij belang,maar eigen belangt
',
• Zonder aanziens des peraoons trappen zij om zich hèen «Een beschamende
•.vertoning l,
Op de laatste RB vergadering in .Lelden heeft hij mij al toegevoegd
dat hij iedereen die hem in, de weg staat,persoonlijk onder de grond
trsppen.EIE «IET VOOR jül J IS «I S TEGEW KI J l En die »al de gevolgen
Durft deze man over Democratie te spreken?Een ieder riet een beetje
.mensenkennis keert zich van zo,n persoon af l
. .:
V Dit is Facsisme en past niet in4 onze partij en de personen die dat
' steunen evenzo. . ; - ..;;-•;•,?.:ƒ. f . ,:: . ; •- • • • . , . . . / - ; ;-..'-.'.'...-: - "..•'• '
Het is niet alleen het "folderefl of het rijden In een geluidswagen
'
l die iemand maken tot kandidaat Kamerlid.
.
•;
Mensenkennis,overtuigingskracht,leiding geven ann de partij en doordoor het vertrouwen van mensen winnen, gepaard met wellevendheid en
omgangsvormen,de^ zijn voor mijrde eisen die ik aan een partijlid stel
die zich kandidaat'stelt voor een kacierzetelf
., -, .
Deze eigenschappen kon ik bij Vreeswijk helaas niet vinden!
En wat .heeft de afdeling Utreoht tot op heden gepresteerd buiten het
genoemde Polderen enz.Totaal niets! Wel is bereikt dat er nimmer aktiviteiten in welke vorm dan ook zijn of zijn geweest.
:
De«Afdeling Gooi, en Vechtstreek: bestaat niet meer,hebben zij daar j
tegen onderaomen,nimmertls er ooit een ledenvergadering in .Utrecht
geweest«nimmer l ^ .• ..- ; • .-•- ;<*'••-'• . " . • • ' : : - w • - • . - • , . • . , ; ; ,'.• • ; - .
Knokploegen samenstellen en met honkbalknuppels in de broek lopen :
daar waren «e góéd in! ;
>
- ;
:; ••;•'• "•"• •-'• v : " >-^--'- -:: t,
Ik ga van het standpunt uitt
' . ' • • . . - . "•• '"•"'"/;':- - : - ! •
-Er ie een Wettig DB gekozen en dat moet blijven functioneren(inclusief de Heer De
ftoode.)
. !
..
-•'':'• ;
;-Dat DB dient de partij :te leiden.V
; v
l
, J ^ -r.->.•'.
-Hij of zij die het daar niet mee ééns is moet opstappen.
> r '
-Iedereen $e de Loyaliteitsverklaring niet ondertekend, se t zich zelf
•••buitenspel. :-:;,•• ,-. . .-'. ^ . . - .- L .'
•:.•-•! •'-. • ' . •. "i. ' :,.'..':•'.: - j - ,
..-':.V-••>
V
• -••-.:• '•-'•Ket vriepè«tijke gpoeten»
i
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AAN: Alle leden van het Hoofdbestuur
" v a n d e CENTRUMPARTIJ.
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.«4 oktober 1985.

Geacht Hoofdbestuurslid,
Hierbij nodigen wij u uit, tot het bijwonen van een Hoofdbestuursvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 25 ok-.
tober 1985 om 19.30uur. Plaats van vergadering wordt u medegedeeld op donderdag 24 oktober as. door onze partijsecretaris. U gelieve de secretaris dan ook op 24 oktober tele fpnlsch te kontakteren onder nummer 08850 - 2 14 13.
Duidelijk wordt'nleblj 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 notie van de Kring
.Rotterdam, wordt een strikte vergader-orde gehandhaafd.
U een goede vergadering toewensend, verblijven wij met vrieniroet» namens het Dagelijks Bestuur,

r
A G E N D A.
1. Opening door de voorzitter Wrv A.W.L1èr.v
L.
2. : Notulen Hoofdbestuursvergadering van 6.9.1985.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Motie tegen de heer W. Vreeswijk.
6. A a n v u l l i n g van het DB
' met een persoon.
. 7.
8.
9:
10.

.

v
.

Verslag van de stemcommissie (grosse! ijst Tw.Kamerverk)
Vaststelling kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen
2 X regeling.
'Rondvraag en sluiting.

Centrumpartij
PortbqtCTQ ...... ' :::: •... " ; , . • " . : • : • • • : - . . > • : - , • ' V ' , ' . - . : " . . - . •
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AAN: Alle leden van het Hoofdbestuur
van de CENTRUMPARTIJ.
•
.

.

.

'

.

.

-

.

, '
.

."

• '.:

«

'

.

.

"

'

•

"

oktober 1985..

'

Geachte HoofdbeStuursléden,
-

'

• -

.

De agenda, voor de komende Hoofdbestuursvergadering o'p
25 oktober as. zal voor een aantal uwer vragen opwerpen, net betrekking tot punt 6, "aanvulling van het. DB
net een persoon". . !: f. ,.*'... "::': : • • • • > • •
r v. ^
i»
'Zoals bij u allen bekend, heeft de "Commissie Bruljn'
op de laatstgehouden HB-vergadering gepleit om mbt. de '
Heer De Uljjer, terug te gaan naar het punt waar het conflict uitbrak. Het advies luidde:
" A a n allen, die deel uitmaakten van het Dagelijks Be: stuur,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 uitoefenen, respectievelijk weer op te ne; .: nen."
.•./........;.•--. Dit 1s dan Ook door het'DB uitgevoerd en de heer De wijer
was weer opgenomen in het DB.
, ! ' • • '

' -

. ..

. t .

l

'

•

-

•

..

-

.

.

- ;•

.

'Op; de DB-vergadertng van 26 september jl. --waarbij ook
de begeleidingscommissie aanwezig was-- heeft dé heer
De Ufjer wederom zijn lidmaatschap opgezegd en is.dpge stapt voor het beëindigen van de vergadering.
Door deze daad is het DB «p een sterkte gekomen van vier
personen, zodat statutair op de eerstvolgende.-HB-verga dering een vijfde persoon dient te worden gekozen.
• ' 'i' * :. "• ' f.'j.'*'f t •ï-r*ï-;i ' ' • • ' ; • • . - . , . - • ;''; -'''
• '.
.
' •
De begeleidingscommissie zal u over haar bevindingen uitgebreid rapporteren,
•

Het DB van'de CENTRUMPARTIJ;

C enti?liinp air tij
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AAN: Alle Hoofdbestuursleden van de
CENTRUMPARTIJ.
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Geachte Hoofdbestuursleden,
i Door het vertrek van de heer H. de M1jer uit de Centrumpartij, 1s,er In het Dagelijks Bestuur een plaats vrij gekomen, welke statutair op de eerstvolgende HB-vergade-, ,
ring dient te worden Ingevuld.
: '
,;
,, *.:',. ....'•'
Derhalve staat op de agenda voor de eerstkomende HB-vergadering op 25 oktober as.'aanvulling-DB met een persoon'.
ledere kandidaat dient zich Vö.Ör 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 kringvoorzitters (hoeft n1et van eigen kring)
en 10 handtekeningen van Hoofdbestuursleden.
De verkiezing zal als'volgt plaats vinden: tr wordt eerst
gestemd over alle kandidaten. De kandidaat die minimaal
de helft plus- één van het aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft gekregen, 1s gekozen. Heeft geen der kandidaten
deze verels-te meerderheid behaald, dan volgt een tweede
stemmingsronde.tn deze tweede ronde zal het gaan tussen
de kandidaten die In de eerste ronde de meeste stemmen
kregen. Degene die tn deze tweede stemmingsronde de meeste
stemmen krijgt» wordt het nieuwe DB-Vid. , . , ,,:.'•
Wij wensen u veel succes, en zien net belangstelling uw
kandidatuur, tegemoet.; v.--^' ''"'
';.'.""'/'-" • "''""
-Met vriendelijke
Het Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij.

•

KÓTULEH VAM DK BOOFDBBSTUPRBVBRGADBRIHO VAM VRIJDAG è.9.1985;
Aanwezig; . Op verzoek van enkele BB-leden sullen wij de namen niet meer vermelden
.
• •
. ' • . • •. . .Aanwezig waren 62 BB-leden. .-. ••.,••
-:.-^:
,
,, ,

;
....;'.-•
.

Plaata van

'
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••''•

.. .

•

Opening-; : .
-

, .'.
*

vergadering;
'

'.'
.

'

*. , .
v;„ v
.
,
•

Lelden.

'

• . , ' , - •*.. . . - • . . , ; : > -.—t.-:, t> . <•••

•- •

'

.-.-..

••

, _ •• •

...'

...
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1.

Kort geding'gevoerd tegen actiecomitee Lelystad voor ledereen. Bet Kort geding is door
,-V:
de Centrumpartij verloren.Tegen deze uitspraak :
, t cal beroep worden aangetekend. •
,,
; • „. :.
l

]
.

'
• •

•

2.

Mededeling Van Mr. Lier,'dat de heer Spaana uit
. Den Baag roddelverhalen rondatrooit, dat Mr.Lier
gelden wan een 'andere.club 4 zou hebben' opgeno men. Mr. Lier geeft hierop de toelichting, dat
.
' ' er door de Aaro-B«nk, waar beide partijen ban kieren r een fout is gemaakt, waardoor er een be'
'
drag -van plm. 260.— van de verkeerde .rekening
•'•;..--./• ' ' 1 ' . ' - - • werd afgeschreven. Deze fout is intern bij de
Amro-Bank hersteld.
'

,
..

3,
'''
-'

.'
v •- i, ,-

De .voorzitter Mr. A.W,Lier opent om 20.04 uur.de .
Vergadering. Mr. Lier apelleert aan het fatzoen en
roept de leden van het BB op,; om de vergadering or, delljk .te doen verlopen. Bij doef een dringend beroep op aller medewerking hiertoe. .
.,

' Ingekomen stukken en mededelingen; ..
"--•

.

".V •' :. v.. L, *-i''i±-. f-: .--•::..v { -V;-'--V

'
. .

..
, '

•

Opzegging 'lidmaatschap Drs. M.Konat. De heer
N.Konst heeft schriftelijk zijn lidmaatschap
-van d e - p a r t i j opgezegd, wegens de strubbelingen
-met de .neer B. de Wij er.

4.

Verhuising Partijbureau. Van de familie Konat
is- bericht ontvangen, dat wij het aldaar geve*' tigde partijbureau per l oktober 1985 dienen te
'.'.' • ' "• •' ' . .
•"••'• ontruimen.- ^ ;:-:.-.',•> • \\-^,,-- - ••, '•,., '., .: ,..;'•/.-.•'
'
5.
Opzegging lidmaatschap van de heer B. de Vijer.
'
•
De heer B. de. ITijer hééft schriftelijk rijn lid• ,
•
.
' maatschap opgezegd. Bierop komen we straks nog
; ' . ; • ' - . •••'-''".• ' -•> •; • terug.' ' .".';' ,r ;: • ""'"' " ;" ''~ - • '. "" . •'" " .'' ' * ' • . ' • ' ; • • - - • - ' - - ' ' . 6.
^Schrijven van Mevr. Lea Dhondt dd. 23.8.1985, .
.waarin Mevr. Dhondt mededeel* voornemens te zijn
,.
naar Amsterdam te verhuizen en daar actief te wil. • '•' '." •;•«; • - ^en .worden. , • .-. v . - .
' ,;

7.

Schrijven van de heer V.Schoenmakers, waarin hij
mededeelt het DB uitgebreid te willen zien tot
1
- " • "9 peraonen..- '
•.
;. •''•-'.'
. '" .-"'"'•''•' ". ; '
•8. . iBrief.yajtt Kolonel H.x;. de Roode dd, 30.7.1085,
'•;•.-:. • ; -waarin de-, heer De Roode mededeelt, dat ,hijr,in
afwachting -van de besluiten .van het BB een .te- .
rughoudende houding aanneemt «bt..zijn lidmaat--.t.
schap van het DB.: :;. v
.
'
1

». Schrijven van de n^.er ^.Canphuis namens énkele
> leden van het Haags Kringbestuur
4
'

•

10. Schrijven ^an de beer ï).Boerstra Inhoudende een
, «otle wan orde, -om te komen tot eenheid.
:
i

,;
,
'••

'

' • . " • '

•

. .

..

• "

•.:"'•'."

i

il.' flchrljVea iran de neer Vreeswijk, waarin de heer '
Vreeswijk «ija «rieven uit «n waarin hij een aantal
aanwijzingen geft.
>-,:'.'•••-..'f
•-.-. -.c. > --.r - ,• •. .< • ' -

:;

.-

Hierna wordt ter berde gebracht dat een tweetal personen In 'de
wachtkamer Kitten. '-.,:<-••;'•••• .- • ;. '. ,•. ;•: • j - :- •. ••• •',:'-.?-••'' ' •• •
' ^
• '
•
'
. ,
Dit zijn de heren De Wijer en Vltteman. Aan bet Hoofdbestuur wordt gevraagd te 'stemaen om belde heren tot
._
'
de .Hoofdbestuursvergadering toe te laten. Als toelichting verklaart de voorzitter, dat indien wij over de
zaak De Wijer, .voorzover daar sprake van kan zijn, wil•
len oordelen, straks wanneer de 'ad hoe commissie' in
de loop 'coaalssie Bruljn' genaamd verslag doet, «»l é
e* goed siJa de heer De Wijer daarbij aanwezig te heben. Voorts breekt,de voorzitter een lans om dan ook
. ••
•
maar de heer Wltteman toe te laten. Dit wordt met een
meerderheid -van stemmen aanvaardt. .

•t

/. •

.

-

•

•

'

'

:
T

.

•",'<•

, - - - : . : i--' •;•€'•-", V J':-l •

"» •' -• i T ' ' .' '. ï. ' •' ^

"-'

J f - ^ :i [ ^ ' "

*'-.='"

'^

Hierna rehorst de voorzitter voor 20 minuten.
^

Om 21.45 uur heropent de voorzitter de vergadering.

'.. i...-''..»'. ..'.-,'\ï *'.:('•••• ,.'-i->-v."> r '"'• '

'••}•'

Motie Hotterdam;

•

, - '
-', •' •

•• ;/: v K'• v:-s *;"!'i;- •

-

'

De Tring Rotterdam heeft een motie ingediend, inhou- ..
dende: •" •• - : • • • - ' • . - . '
• ' >.- de voorzitter dient een strakke vergadering te
leiden.
- de pauze «oet op een redelijke .tijd gehouden
- de bar .dient tijdens de vergadering gesloten te
blijven.
•- - eventuele '«noties kunnen alleen In de rondvraag
naar Toren komen.
"
.
- geen -agendawijzigingen ter elfder ure.
- bij onnodig ophouden van de vergadering door '
chaosaakera deze bij voortduring de caal t»
' i
doen -verlaten.
: '- ingediend» «oties dienen in. steaaling te worden
. -._ gebracht.' ' .
>
*-„...,,.»
-,
...
•,•

j»
.',. '.'.-r i-.' r; f: K r*. • .5- f' VT*;'•?-.''• *• * * " \' -,'''. *'• ' " - *
' •
De aotle is «et 2 steaaen tegen aangenoaeu. ".

'

""
' ,.

Begleaentverktezingen Ttanrfidaten Tweede Kaaer de'r Sta:ten Generaal ;
Kr cijn op net concept negen aaendeaenten' binnen gekoaen,
waaraee zoveel vogel ijk rekening is gehouden en de aaen. dementen zirjn door ttr. Lier doorgevoerd in het reglement
dat nu -voor ons ligt. Er is één punt , waarbij . een lid
van het.RB. de heer W. uit E. meent, dat personen die de

--3• : i - . - -.:;•_ ,';
." - . •" . •
' •V'.
.-

,

- •-

:6Ö-Jarlge leeftijd bereikt hebben niet Beer zouden
aogen kandlderen.
.
• ' ' .
.

-. • •

Het jregleaent is bij a,lg>emene stemmen, Bet
meerderheid «Angenoaen.

:

';.,'•,",..•

. ,.

'V.'

;

een tgrote

, ' . V < V j f ; . v ;?*•* •*¥ƒ$•••••> < : M Ï . ; ; - ~ v - v . , . - . , : . : : - : ft nj, -l:';- i. L,, J-f 'st -- ' '•

;.;•'••:'
. •' ,.
'Hieruit vloeit voort, dat er een 'steacoaBlssie' dient n
... '
' :
.
te worden benoead,* welke zich bezig gaat houden met
1 .•
- •
.
• het opstellen van de 'grosselijst' volgens artikel 3
i ' "..
• ' • • ' ' . ' • v*tt j*e* reglement. '
.
/, , .' "" .. "
.
•'" ''-,-•
''•.'"' l.. - •'
. ' •
:'
'
' • • s'
.,
.,"./-';
;
Toor deze coaaissle stellen zich kandidaat:
.
••'•;.• ' '
_ ' .Mevr. M. Brookaan
•"•' ! :• '• ."' • •' " • '
':
*".• heer B.Pasmans ..'.',
'.-*•'.'
-.
. '
. : . "Mevr. L. Dhondt
\
'•: ' •
,
.
de heer R.den Drijver
••^ , ::'i. '. •- - ' ! '. . '' • '.','• 4e heer B'.Kleijn
'r^ ' .•'"
'
'' .'•->••:'*• heer.W.Witteman :..
•.'•,.
•
; - .'
-•'• de heer J.Hageman. '
:.• . É
. ' _.

t

. '

• '

'•:'....{

'

.
. .: .
• ,. :
'. ."
' ' . •
• •, •
.
'

"

,.

.

"."'

.»«B"Ï
•

,
•

•

' •

^
,
.

, .'
,

- , .- • C
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••

• • -.- ' t
'

'! ~• ''

'
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"

•

:.-.•':
'
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'
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'•• '-.
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•* •

' . ' . • ' . . , ' • •'. ''...'•
- - •

:

_

• -•
..'

•

'De partijsecretaris is de secretaris en wordt toege- ' voegd aan deze comaissie. \ _ ,
...'».".'.,...-. . '
•'•.'."'•/. i - '••-'•• •• . - . - - , - . • • - - .
. •-. - :
Na steaalng worden aangewezen de, volgende vier nerso-

.
f

. •:

'

.
. . _
_ / '. •
'.....,.. . , - ; - . - .
J" '".,. ''-'' ': _
'
.
.
.:,... „..,''_„- ''„. .. '
" :'' " " " ' • ' . ' " ' " " . ' ' ' "

,

.

,

Mevr. Brookaan
Mevr. Dhondt
. de heer Bageaan
•. de heer Witteaan.

;

. . .

Dan blijkt,' dat de heer Witteaan op de eerstvolgende
vergadering niét aanwezig kan zijn, en wordt als zijn
reserve aangewezen, de heer B.Kleijn. De heer Kleljn
oppert, dat hij ook wel kandidaat wil staan voor de .
Tweede Kamer, dus kan hij geen deel uitmaken van de
' éomafffsiet- Als zijn vervanger wordt aangewezen de beer
B.Paraanr.
....-•
De s-aaens-telling' van de commissie wordt aldus:

• ' . ' . . ' .
-: f .
..'•.'

•

•'•••.

Ifevr. Brookman
'•
'•""'
;, Meyr. Dhondt,
_ ,...;.-'•
• ' •;- •. • - • • ' • • ". de heer 'Hageaah"-"'''',:;*"' • ' ''''.';
'• . . •
..
de heer Pasmans
*:' ' '';' ' _
.
';-•.• de heer
. .. - .
.

'
• • . '..' ':
,.;./.. \
'^.'.'..., \J "..''.".'.^ .'„•• .'^ '
' ^''''"'':;.' ' " *;''( ' _ "

^

.

De' 'beer Segers protesteert tegen het feit, dat hij In
deze coaalvsle wórdt geplaatst, daar hij betrokkene is.
Ondank* dtt protest-wordt hij aangewezen als secretaris
van de 'mtemcommlatle'.
•' ..
•
De eexstyolgende bljéenkoast van de steacoaaissie wordt
Tastgerteld op 16,9.1985. oa 20.00 uur.
• '••

Versjfhg van coaaisaie van onderzoek (coaalssle Brui Ja);
De heer Bruijn leest de volgende verklaring .voor:
"Advies ^van die .geschillencommissie aan 'bet rHoofdbeDe gesclllencömBlSBle ad hoc, Ingesteld door Mr.Ller
,ln verband «et net in het "Dagelijks Bestuur gerezen
conflict De WeiJer/Segers/De Roode «n bestaande uit
Mevrouw Dlepeveen en de heren Alblas, Boiten,Bruyn
- en Visser.
': '': ': V- 1 "" ' V * - " ' '"• _ •'.-..-'• V

....
..''-.'

•'.-..:

OVERWEGENDE

1. Dat de Banier, waarop deze aangelegenheid is aangepakt en naar buiten is gebracht, ten «eerste
1*
' v a l t te betreuren;
3. dat ontwikkellngenbinnen het Dagelijks Bestuur, die
;
• een andere aanpak onmogelijk zouden hebben gemaakt,
• :
\
bij het onderzoek'.der commissie niet naar voren
'. "' ' '•".
' • »ijn gekomen;
•.
•
'
• .
3. dat het bij de zware beproevingen, die de partij
en haar leden Boeten doorstaan, dringend gewenst\ • .• Is d
.
•

• •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 onvang
en de werkwijze van het Dagelijks Bestuur niet
uitsluit. .
ADVISEERT HET HOOFDBESTUUR:

:'

•
v
,

1. Aan allen, die deel uitmaakten van het Dagelijks
Bestuur vóórdat het huidige conflict uitbrak, ongeacht bun huidige staat, het dringende verzoek
te richten in het belang van de partij «n ons
volk -hun functie te blijven uitoefenen respectie•'•• Telljk weer op te nemen.
. 2. over te gaan tot instelling van een adviescoBBis. .' sie van drie deskundige leden, die binnen een
-aaand na dato het Hoofdbestuur cal moeten advlse''ren inzake eventuele wenselijke wijzigingen in de
•• omvang en werkwijze van het Dagelijks Bestuur.
.3. een datUB te bepalen voor een Hoofdbestuursverga,' ; dering waarop dit advies cal worden behandeld en
;.';.' eventueel ten uitvoer cal .worden gelegd binnen
'
anderhalve maand na dato. *
was ondertekend met De geschillencommissie.*' ,
Het, Hoofdbestuur Adviseert Bet pi». 2/3 van steaaen
door handopsteken oa alles weer in het oude te herstellen. . ; . , ; • • • ;
:
. .
.'•..',-. . " : ; . . ' ' " .
•';••
Hbt. het Instellen van een coBVlssie volgens punt 2
onder adviezen, wordt gesteld, dat gezien het verge
vorderde uur,het HB de volledige vrijheid laat aan

«5.

het DB, na vooratel van het DB, om dexe coBBlsale
in te stellen. Hierop kVamea geen negatieve reacties en het BB ging accoord.
De rondvraag, evenals de notie* van de kringen Haar- ?
le« en Anaterdan, net vooratel tot verlenging van de
'2 % regeling .en ,de invulling van de studie- en dia cuaaiecoBBisBlea kwaaen «regena tijdgebrek niet «eer
aan bod.
De voorzitter sluit de vergadering o» 00.20 uur. .
'-Sf
A»

Linden, 2 oktober 1985
D.B.tt.Seger» .
partijsecretaria.

r

«ra-i ii
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Eindhoven, 15 november.l905
De kandidatenlijst zoals in opdracht van het Hoofdbestuur samengesteld door de
"Commissie Kandidaatstelling Verkiezingen Tweede. Kamer der Staten-Generaal".
Aan te bieden aan het Hoofdbestuur op de Hoofdbestuursvergadering van 15-11-1985
te Eindhoven, -ter beoordeling van de geplaatste kandidaten op genoemde lijst.
Aanbevolen plaatsing - 'Volgorde:
'ï- •;
;/
.--- , - :: .
;
"Boekei.
" ."N.B.
1. Mr. A.W.Lier.
D.H.M.Segers.
Linden.
"
"N.B.
Dhr.
2.
Roermond.
L.
H.
v.d.
Heijden.
Dhr.
5Amsterdam.
: :N.H.
4, Hvr. £ .M .A .Bouman r •
5- Dhr. W.J.Wijngaarden. •Kloosterhaar. O.
•' s-Gravenhage. Z.H.
6. Dhr. J.H.Boiten. ;
Amsterdam.
N.H.
7. Dr. W.J.Bruijn.
Rotterdam.
Z.H.
8. Dhr. Th.P.Termijn.
Linden.
N.B.
9- Mvr. M.L.P.J.Majole.'
Aerdenhout.
N.H.
10. Dhr. H.K.Klei jn.
Rotterdam.
Z.H.
11. Dhr. p.Castermans.
Oost
flouburg.
"2.S.Schoenmakers.
12. Dhr.
Ede.
G.
Dhr.
N.J.Winkelman.
13Kerkrade.
L.
14. Dhr. G.Broers.
D-Ramkema.
Utrecht.
U.
Dhr.
15Geleen.
L.
16. Dhr. j.Hanssen.
Rotterdam
Z.H.
17- Dhr. P.C. v. Es
Opgemerkt dient te worden dat de eerëte drie kandidaten óp voordracht van het
Dagelijks Bestuur zijn geplaatst, in navolging van art. 4 punt 4 van heV'Reglement
Kandidaatstelling Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal? - •
•_

AANBEWJNG TEN BEHOEVE VAN DEEIMAME AAN EE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN DOOR IE GENTROMPAnTIJ
Aan fle Hcwfdbestuursleden van de Centrumpartij,
Ter aanvulling van dé eerder «an U toegezonden kandidatenlijst voor de komende Tweede
Kamerverkiezingen, heeft de "Commissie Kandidaatstelling Verkiezingen Tweede Kamer"
naar mogelijkheden gezocht, om de -kwaliteiten van de -kandidaten aan te tonen,en om de
financiële consequenties vobr .de partij (aanvaardbaar te maken.
'
- T Na verdere bestudering en-overïe'g ^tis ;de '«commissie ^-tot twee aanbevelingen gekomen,
welke hieronder nader jpijn weergegeven.'':
v — J ,\; V
v;, J-'' ^ ; v
1. De commissie is van mening dat de kandidaten die In redelijkheid op een direct
verkiesbare plaats.op genoemde lijst staan, 'zich in een afgepaste spreektijd van circa drie minuten, dienen te presenteren aan het Hoofdbestuur, op de hedenavond te houden Hoofdbestuursvergadering.
.
;
^ ï
. •':•-_'• ••-•"-•'•.-.
Gelet zal dienen te worden pp de volgende vaardigheden: ', V ^.
a. Spreekvaardigheid.
..-.-b. Partij Ideologie.
c. Algemene kennis van zaken.
d. Geloofwaardigheid.
e. Politieke vorming
• •
Weliswaar is de commissie van oordeel dat drie minuten een kort tijdsbestek is, maar
daar staat tegenover dat de ware politicus dit belet handig zal weten uit te bulten.
Nadat de kandidaten zich aan het Hoofdbestuur gepresenteerd hebben, dient de vergadering, tot het bepalen van een definitieve lijstvolgorde, tot stemming over te gaan.
> Gelet op eerdere ervaringen is een dergelijke presentatie van kandidaten aan het
Hoofdbestuur nodig, om de objectiviteit van de stemming te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de werkwijze van de commissie die, door zorgvuldige overwegingen tot de vaststelling van de volgorde der kandidaten op de kandidatenlijst is
gekomen.
2. De commissie is tevens van mening dat de kandidaat die spreektijd .krijgt toegewezen, zich garant dient te stellen voor een bepaald percentage van de ƒ 19-000 =
welk bedrag nodig is voor de deelname aan de verkiezingen in alle 19 kieskringen.
Kandidaten die door hun maatschappelijke positie niet in de gelegenheid zijn om het
garantlebedrag in een keer te voldoen, zullen in de gelegenheid gesteld dienen te
worden dit bedrag in termijnen te voldoen. Dit ter voorkoming dat alleen kapitaalkrachtigen In de top van de kandidatenlijst zullen kunnen kandideren.
Ter suggestie van een en ander hieronder een opgave zoals de commissie redelijk acht
ten opzichte van de plaatsen, die de respectievelijke kandidaten op de kandidatenlijst zullen Innemen.
.: •
.
.
.
Plaats 1
200 = ƒ 3800 «=
.
6.... 80 « ƒ 1520 2.... 200 . ƒ 3800 t=
"'
7.... 1|0 B ƒ 760 «"'•

3.... 180 «= ƒ 3420 =
4.... 150 «ƒ28505

120 «ƒ2289-

8
9
;

10 = ƒ 190 m •
10 - ƒ 190 - •

10.... 10 » ƒ 190 =

Duidelijk blijkt dat de lager geplaatste kandidaten redelijkerwijs minder zullen bijdragen in het veklezingsfonds. Zij zullen statistisch gezien ook minder kans hebben
zich een plaats In de kamer te verwerven. Daartegenover staat echten dat zij zich bij
de top op de kandidatenlijst zullen kunnen manifesteren, waarbij niet uit het oog verloren dient te worden, dat zij mede de Centrumpartij financieel in de gelegenheid
stellen om In 1986 aan de Tweede Kamerverkiezingen mee te doen, in alle 19 kieskringen In Nederland.
De commissie spreekt de hoop uit dat mede door haar voorbreidingen,de verkiezingen
In 1986 voor de Centrumpartij een eclatant succes zullen worden.
Namens de Commissie,
:
De secretaris van de commissie:
'

/
M - j* »t*-

.£,.-••"""
i _ i
.-j.

"~

7^..V'»
r

Aerdenhout, Q9
Utrecht,
.*ft
2111

. . - .-

Aerdenhottt,

. « - . • • • • v . -•-.-.

•. -.

•.

Jan alie BB, -leden van de Centrumpartij.

045
-

.

.

,

.

.

.

Ondergetekenden hebben in de notalen v/d» laatste EB.vergaderingen telkens weer onjuistheden (inhoudelijk en taalkundig) aangetroffen**
Daar op de HB-vergaderingen eelf niet of naowélijks gelegenheid wordt geboden om dieper op genoemde notulen in te gaan, nebben wij deze onjuistheden
Taxi elthansde laatste- dus nog niet goedgekeurde notule»^ hieronder op een
rijtje geplaatst*
.''•'•" '"."-' ^y- -*~ -'•,.. •::•.;,-•/.•.•:, ^:..-. .:'•;-• ,• : . . , - ' ; WLj verzoeken TT derhalve deze onjuistheden onder punt 2, v/d* Agenda voor
de eerstvolgende HB.-vergadering (25-10-1985*) aan de orde te stellen*
Om te voorkomen dat dit ptmt alweer vluchtig en inkorrekt wordt afgehandeld',
hebben wij alle HB.-leden de door ons gekonstateerde anjTdB<&eden/ondtiide£&£k
lijkheden toegestuurd»
-4
Mét vriendelijke groet,
mede namens,
S7//^

Br* D*Bamkema,
TTtrecht.

~-*f7-&r*f/^*

&v**s/£*i»^)

AerdenhotctV

^/ **4fo)/+*«*&. &/# titoptfi

^™-^*.™«^sf
f
*/

/

*;^''£^jfë^**i,^
é^'^*4^'
a
***$ £^^&ü#******* •%** t>
«ƒ» ƒ/#A0& X^/,..^ <^y **»'S*Z/«'«K* &**<* <4Sf& éS£6
'* ^..f/*

. .

l^s'-S.'S.,

sr,.

.S

»-^_-

SS*-f .'f f f»,

x»^.--

tt
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C e «tril m p «i rt ij
Pocttxn 670
«50» CR

Aan alle Hoofdfcestuursleden
:/
van de C e n t r u m .p* a r ,t i j

3^0-313149
••- , - - • . . .
: stemcomraissie 2e Kamer
«27 september 1^65

v^'l '-'• v.--.

•Jeapht Hoofdbestuurslid,
.Naar aanleiding van de aankomende .Tweede Kamerverkiezingen ie een stemconmissie ingesteld die* zoals nu gebleken is, bestaat uit personen
die onder invloed van Janmaat (Centrumdeinokraten)en de PVDA^^en dus
is oo'k de respectievelijke lijstvolgorde voortijdig uitgelekt.
3)e lijstvolgorde kandidaten Tweede Kamer is niet, zoals dat in elke
fatsoenlijke
partij behoort,
eerst
In bet hoofdbestuur bekend, maar
*.
f
,
inota bene nu al bij de persl
S'
J,
v..

. Uen van de zg. onafhankelijke, • onreglementair aangewezen commissieleden,
is door het voltallige Sotterdaase kringbes tuur unaniem geschorst wejens
jloyaliteit.
•
l
Diverse commissieleden hebben zich schuldig genaakt aan laster en achterv lap, waartegen het Dagelijks Bestuur onvoldoende opgetreden is, hetgeen
de eenheid en continuïteit in de paxjtij, ondanks de afspraak tijdens de
laatste Hoofdbestuursvergadering ernstig in gevaar brengt.
U zult begrijpen dat de integriteit van deze commissie dermate is aangetast dat- van enige geloofwaardigheid of objectiviteit van de commissies
.geen sprake kan zijn.
•

.- -

•

•-.:.

•

'•

-

-

'f

.•• •

. - ' . - •

Y/ij stellen daarom voor deze commissie op de eerstvolgende Hoofdbestuursvergadering onverwijld te ontbinden..*
.
Teneinde de kandidaten voor de Tweeci Kamer toch te kunnen .continueren,
stellen wij U teyens voor dat de kan lidaten zich kort zullen presenteren,
waarna overgegaan kan worden tot derc >cratische stemming i'n het hoofdbestuur.
groet,

851203 045

> • HoofdMkrtUHnti
]PostbtM670
.;',t'8S01 CR
f f T»l.070-488380
*r|»o*tQiroS287188

Alle Hoofdbestuur-sleden van dé
CENTRUMPARTIJ, i
- -..;j •*
-ÜïrjVV

: OnskwMiMfk::j '•'' .'.-"-. . ; . - , . ;' ' : - V - V .

•••i ;'r';'

'4v«12 november 1985.

;-• ;}V•;*':'r
:
:(.;

Geacht Hoofdbestuurslid, : ; ;
- :
: ;
' ;
^
Ofschoon 1k.een persoonlijke hekel, heb aan ijllérlel schrijverij, over { ;
bepaalde personen, meen', 1 k in dit geval een'uitzonder Ing te moeten
:.
maken, om, de komende HB-vergaderlng van 15 november niet te zwaar,
te belasten met.persoonlijke zaken en gekissebis. ;
.
• < : ' .'
Velen van u, hebben ^n de afgelopen weken regelmatig allerlei brie- '' •••'•'
ven roet aantijgingen, roddel en achtèrklap 1 n dé brievenbus ontvangen. s;
Janroerlijk, hoe bepaalde personen denken politiek te moeten bedrijven
door roddel en achtèrklap.
:. : t ,
:,
;•;•• :-

, -• ' J -.' -

•:. . ; " - : „ •

• '• ..'l.,-'-. '! '• -•. - . .'•.•:

-

I;

' D e heer Vreeswijk,-komt met een "motie" (die geen motie maar alleen
;• emotie Inhoudt) .tegen mijn persoon. Hij heeft stad en land afgebeld,
:>
ook naar niet-leden van de Centrumpartij, om te, vragen of men hem
.
'- aan fets-nadellgs over Segers kon helpen, Iets uit het verleden van
- Segers, of in elk geval iets waar hij Segers mee onderuit kon halen.
' : Vanzelfsprekend werd 1k .hierover .gebeld, en heb bij de eerstvolgende
f, gelegenheid die zich voordeed, tinder getuigen met nameèt de HH. Lier, •
Beaux en Ramkema, Vreeswijk hierover onderhouden. Hij gaf toen zon'*, .der blikken of blozen toe, Inderdaad dit soort telefoontjes te hebben
•'1-^• -f' •!' 1 .gepleegd. Dit vind 1k smerig, om Iemand met gezochte motieven, die
.'geen motieven' zijn trachten onderuit ;té halen.
,
.. ...
••tv
• : Nee, Ik zal mij niet bezondigen aan het maken van Verwijten richting
,' .Vreeswijk, maar ik neem aani dat u begrijpt, hoe ik mij voel, na al
, deze zeer platvloerse en laakbare aantijgingen die de heer Vreeswijk
' In mijn richting heeft gespuwd.
.
'
?
' H1j Is er met heel veel kunst en vliegwerk.1n geslaagd,.on 22. punten ,
, j op papier tekrijgen, waarbij 1k moét aantekenen, dat de meeste uit de
•.;' grote duim komen en de rest In een verwrongen (van haat en vennljn)
" context zijn weergegeven.
•
.
'•!•' '"-

' .!".' ' ,' i '•

:•'•;. •„ - V' "•>'=

••' "

•

'

•

-: .'•

' Niemand kan er en^g bezwaar tégen maken, dat ik dit als vuile laster
van de hand wijs. Ik ben best bereid over ELK PUNT in dit epistel ge.-,; noemd openheid van zaken te geven,.maar zoals 1 k reeds van velen van
- u heb vernomen, heeft men in het HB daaraan weinig behoefte. Het Is *
.tijdverspilling om hier al te lang bij te blijven stilstaan.

Waar ik Wel op in Wil gaan, 1 s het punt 6, want da'ar verwijt «rij Vreeswijk fraude. Diefstal van papier. Jammer voor Vreeswijk is, dat 1k hier—
over wel degelijk heb boekgehouden en elk velletje papiertot het laat- r
ste kan verantwoorden.
.
:
;
.': ••'-.; i'

''' '

'

Vreeswijk stelt, dat er 350.000 vel papier zijn aangekocht. Fout, zie bij|<
lage, en u ziet,-.dat er slechts 300.000 vel zijn aangekocht, 50.000 vel
f
zijn dus verzonnen. •, ..v ..,' -.-''' <•-.'••- • -'•• -'
'•• .• " : v--v-.- ; •-"• ••-"'' '••'.- .•:-';'.;'
'Hiervan heeft De Wijer meteen op 6.12.1984 12 dozen a 5000 vel is In totaal f;;
60.000 vel folio fprmaat meegenomen. (DB te Boekei).
'.-:'>
, Mij ;,
'Op 18.12.1984 werd door de heren Termijn, Sparreboom en De Wijèr wederom :. ,v ; !.
60.000 vel meegenomen. De heer Sparreboom welke een paar dagen later kwam '>. ; '
om eea. door te hemen nam wederom 20.000 vel mee. Met dé nieuwjaarsreceptie;
.. ,
4.1.1985 werd door mij 30.000 vel meegenomen naar Den Haag en op hét par'H i' > tijsecretariaat neergezet. Van hieruit zou dit Worden meegenomen naar Utrecht. •
i;! ,• ,i
.Op 12 februari 1985 namen Segers en Van der Heijden wederom 20.000 vel mee
•
•jjirV ' :!; naar het partijbureau in Den Haag. In .de maand mei kwam De Weijer een kaar-' '
.;•'..
tenbak halen en nam gelijk weer 30.000 vel mee. Ook de heren Broers es. die
' vanuit Limburg naar Utrecht gingen gaf ik 20.000 vel mee. In totaal zijn
^ ':
er dus 240.000 vel papier naar Utrecht gegaan. De resterende 60.000 vel zijn
1 ,
gebruikt voor de Gemeenteraadscursus. Vraag Is nu, wanneer Vreeswijk stelt, .
:
v . dat slechts 150.000 vel door de drukkerij in Utrecht zijn gebruikt, Wat is > .
er dan met de resterende 90.000 vel gebeurt. Zijn deze misschien opgegaan :;
, f. • . ' • ; aan drukwerk voor andere clubjes zoals 1n het v'erleden reeds gebeurd is ? '
-., •_-..;' ; Hier komt het verwijt dat Vreeswijk mij dacht te maken als een boemerang bij
j'j -V "!_•*••:" hem terug. '.;-'* - '/,•-, ';.'•".:; :'•*•-;."'" : • ' • ' . ' •
- ! '; ; '- • ..••
:• ..; '."•'
"•;/:!' Alle andere aantijgingen' zijn zo doorzichtig en gefantaseerd, dat ik.daar v .
1 v ' ; geen tijd en papier aan wil verspillen. Iedereen die daar vragen over wil
•
i , stellen staat het vrij mij daarover te bellen, zodat ik hem of haar op die
f! vraag de benodigde tekst en uitleg kan geven. Al met al een zeer platvloer; fi
•. se vertoning, bepaalde personen eigen.' Al dit soort aantijgingen doe ik
";.;:::. • ,"( af als roddel en vuilspuiterij. Wanneer Vreeswijk, ondanks zijn speurtocht
'i;:^:. ' •,' naar mijn verleden niets anders weet te brengen datidlt soort vuil,dan valt :
.'i!-, .,':' het dacht ik', allemaal t moga l -mee. Je wordt nooit door een gouden koets over_", ,'
reden maar wel door een str...kar. Laten we het daar maar op houden.
Wanneer Vreeswijk zo graag verhalen vertelt, laat hem dan eens vertellen,
/dat hij zich voor alles wat hij tot nog toe voor die partij heeft gedaan
'; heeft laten betalen. Er wordt wel geroepen, dat Vreeswijk zoveel voor die
' partij gedaan heeft, maar iedereen vergeet daarbij, dat hij dat verplicht
was, want hij was in LOONDIENST. Hij kreeg er voor betaald. Vreeswijk is
'
, een der weinigen, die financieel voordeel heeft behaald bij de Centrumpartij. Op de eerste'plaats als gemeenteraadslid ontvangt hij f 1600.— per
.maand, daarnaast liet hij de partij de huur van zijn flat in Almere en later, een gedeelte van de huur betalen, alsmede, dat hij een vaste vergoeding ;l
. van f 830.--. per maand kreeg (netto) voor zijn werkzaamheden in de regio, 'i
Dan declareerde h1J nog alle verder.gemaakte kosten. Dus niets voor niets. .
<' Hij had in elk geval een vast inkomen van rond f 2500;-- netto per maand ,.
. plus zijn declaraties. ,".:-•-•..;.•; .,;-^;., ' . . •- • ..-, •-;/ •-.-.••.• .;-/>.;.,•' ...•...-. ' . •'
Van Segers kunnen .ze hiel: zeggen, dat hij een inkomen .uit de partij bad,V
integendeel, iedereen schijnt vergeten te zijn, dat Segers helemaal in
'zijn eentje gezorgd heeft, dat deze partij bleef bestaan. Toen waren er
moeilijker tijden, toen moest er gezorgd worden, dat zonder enige steun
die partij bleef doordraaien, zonder middelen, net helemaal'niets achter,,
; je. Daar heb ik dan ook dag en nacht voor gewerkt en gesjouwd. Niets was
> te veel, 4lles Werd gedaan. Wie dat betaalde ? Dat heeft nog nooit iemand
;. gevraagd, want er was geen geld, dus was het Segers die het betaalde en .
' zorgde dat het allemaal doorging.
! •
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Het werk dat eerst door vier betaalde krachten werd gedaan, moest nu: *
door een ONBETAALDE kracht worden uitgevoerd. Eerlijk gezegd, en dat
heb ik vaak bij;raijzel f .geconstateerd, heb :ik .ontzettend geluk gehad,
dat ^ juist door de grote hoeveelheid werk die op me af kwam en die
gedaan moest worden. Ik geen grote fouten heb*gemaakt. Ik zal zeer zeker links en rechts wel een steekje hebben laten vallen, maar dat is
:dan absoluut ondergegaan in de massa goede dingen en positieve dingen
die er gebeurd zijn. - ; .-'•! • : , , : : :.- .-'.V---. •; •-/;.. .; ,.. ' •;-'-.! - -r/ v•
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Iedereen gaat er als vanzelfsprekend, aan voorbij, dat de CENTRUMPARTIJ .
vandaag de dag nog bestaat. Niemand realiseert zich meer wat een gezin :
daarvoor heeft .gedaan. We.hebben nooit voor een 'dank je wel' gevraagd'- '
en dat dan ook niet gekregen, we hebben het ook niet gedaan .met de be- .
doeling om er financieel beter van te worden, want dan hadden Jwe het ;\
beter kunnen laten, het heeft alleen maar geld (en veel geld) gekost. -'•'•
Het doel 'dat ons daarbij voor de ogen stond was alleen maar die CENTRUMPARTIJ redden,,omdat we weten, dat Nederland een verloren land Is zonder, die CENTRUMPARTIJ..
,
.

;if:r,r;'

Daar zijn we dan in''geslaagd, we zijn door een diep dal gegaan en velen
.geloofden er niét meer In. Ondanks dat, heb ik mij nooit laten ontmoedigen en ben doorgegaan. We klouterden uit het diepe dal en begonnen weer
mee te tellen In de opiniepeilingen. Langzaam maar zeker kwam er erken njng, en de negatieve' pers verdween. Ze konden ons niet meer aanpakken,
ze konden, ons niet .meer aanvallen. We groeiden naar,de acceptatie, omdat we het partijprogram op ,de Juiste manier vertolkten en niet met. kre- :
tologfe kwamen aandragen, maar met echte oplossingen. '
•
Iedereen 1s het^schijnbaar ook vergeten, dat ik er voor gezorgd heb dat
. we de radio en TV-zendtijd behouden hebben, voorts dat alle verwikkelingen
waarin de partij verzeild was, op een gunstige manier aan de kant zijn
1 gezet. Realiseer u daarbij, dat toen we de Centrumpartij van Mr. X over- :
" namen, dit practisch een failliete boedel was. Ondanks dat, hebben we de
middelen
weten
te vinden
om de zaak drijvende te houden. •
:
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Dan' komen er verkiezingen, en ik.zeg het maar op z'n plat Hollands, dan
zijn er baantjes te verdelen, en wie staan er vooraan te dringen. Het zijn
: die personen, welke het minst hebben uitgevoerd, de grootste mond hebben
gehad, en achteraf hun contributie nog niet eens hebben betaald. Mensen
, dié zoveel voor die partij overhebben, dat ze zelfs hun financiële ver plichtingen niet nakomen, waardoor die partij nog moeilijker komt te
zttten. • ' • . . ' • • ' • - ' • •
v- '- -'.-... ;• •'.:: ::j';;-"> ";;-';/-T:-'-: •-;.:' •" ' •'. .. • ' ••".-^-••' •< > ^•,-..-''-•?':
Het heeft ons dan ook bevreemd, dat op het moment dat'de penningmeester
een onderzoek Instelde naar bepaalde lieden, Jaf bleek, dat een groot aantal de laatste JAREN geen contributie hebben betaald. Maar wel met een
grote smoel voorop staan kritiek te leveren, terwijl ze zelf^geen barst :
uitvoeren. •••--.. • •.•./..,-.••'•/
•
-''j.---' ! . ;; : {-^- '•,••••,"*•'•''
Naast Vreeswijk'voelden jjjf nog een paar van dit ^soort querulanten zich .
geroepen om zich aan brierschenderijen te buiten te gaan. Helemaal bruin
bakt het'een man als Witteman, die de euvele moed toeft laster en roddel
te spuien, terwijl hij helemaal niet eens weet waar hij mee bezig is. Hij
weet te vertellen, dat het echtpaar Segers in Den Haag reeds een huis aan !
het zoeken zijn* Nou Segers zal nooit in Den Haag en nooit 1 n geen enkele
! 'grote stad gaan wonen.- Geen haar op mijn hoofd dat daar aan denkt. Maar dan
vraag Ik Witteman, wat heeft u dan allemaal al gepresteerd voor de-Centrumpartij. Het enige wat ik weet is. dat de Jonge Geuzen een paar maal
.voor een luttel bedrag per persoon bij u te gast zijn geweest. Voor de rest

.•;!'i-

•ai

itfpsyw'

kan 1k me alleen maar herinneren, dat u liep te schreeuwen toen dit uit-;4 i
lekte, dus ook u mijnheer Hitteman, bleef en blijft, graag in, de luwte .
en wilt u niet openlijk manifesteren. Nu, plotseling manifesteert u zich
'als een soort engel der wrake, en denkt, dat u mij de les kunt lezen. Mijnheer Uitteman, ,1k heb mijn tijd niet gebruikt voor eigen doeleinden.' Ik
heb meer dan 18 uur per dag en dat zeven dagen per week gewerkt voor de
Centrumpartij. Maar Is het niet vreemd mijnheer Hitteman juist van u dit .
soort kritiek te moeten aanhoren, u schrijft, dat u niet bereid bent on ' :
;;.;'
die f 19,000 deel namekosten" mee te financieren. Wel mi jnheer Witteman; ;
:dat verwondert óns niets, want u heetft uw contributie over 1985; niet eens i
betaal d,mag-j ik van de penningmeester vernemen. Voorts herinner ik u nog
aan het feit, dat ik niet uit de partij hoef te stappen, omdat ik in een
vuurwapenaffaire ben verwikkeld geraakt.Daarom 'hierbij mijn bewijs van goed
• "
'
•
• .• . . . . .
.
. •
.
Ook hier weer nooit door 'een, 'gouden koets' helaas zijn het altijd dfe : .
,
mensen dié zelf niets presteren die denken een grote mond te kunnen opzetten. Getuige hiervan zijn mevrouw Broekman en de heer Overwa ter, die er
in. slaagden een complete afdeling Amsterdam naar de Filistijnen te helpen. Niet êën vergadering, niet één bijeenkomst, helemaal niets. Gewoon
de zaak kapot laten gaan. Ik verwijt dan ook beiden, dat het hun schuld
is, dat de Centrumpartij op dit moment niet kon meedoen aan de verkie *
zingen van de deelgemeenteraden in Noord en Osdorp. Natuurlijk kunnen we '
dan alle 'verkiezingen wel vergeten waneer er geen kontakt met de leden is.
en de voorzitter en de secretaris het niet nodig vinden ook maar een
t
^vinger uit te steken. Een afdeling met naar eigen zeggen, vijfhonderd mensen ??? Die mensen, komen met kritiek en commentaar terwijl ze zelf een Ie- ',
Vensgroot brevet van onvermogen op hun lichaam dragen. Ze hebben gefaald
l,n het nadeel van de partij. Daar hoor je ze niet over, nee, ze zijn met
! andere zaken bezig. Noch inhoudelijk, noch naar buiten, noch organisatorisch hebben deze mensen bijgedragen tot het succes van de Centrumpartij.
- Integendeel, ook deze belde personen 'hebben hun contributiegel den over de .
;; afgelopen jaren niet voldaan; Mevrouw Broekman zeiflr3 jaar niet.
•*:':;;
Maar deze mensen zitten wel .vooraan in de Hoofdbestuursvergadering anderen
t
te becritlseren, terwijl ze 'niet eens lid zijn van de partij, want ze
; vergaten, dat daar ook nog verplichtingen tegenow stonden.

'

f V'

Het zielige briefje -van de heer Kleijn, die zelf niet in staat is een brief
te schrijven, begint te zeuren over punten en komma's, zoals hij dat u
; deed In Veenëndaal. Jammer dat er in z'n eigen brieven, al tijd zoveel in- :
' correctheden staan. Jammer ook, dat mijnheer Kleijn nooit eens kan beslissen. Want voor de Tweede Kamer verkiezingen, heeft hij zich eerst als kandidaat aangemeld, toen teruggetrokken, toen aangemeld als lid van de commissie, nog dezelfde avond teruggetrokken en weer aangemeld als kandidaat
'weer schriftelijk teruggetrokken én uiteindelijk weer aangemeld. Het lijkt
wel een knipperlicht. Nee f k hoop dan ook niet, dat het Hoofdbestuur op
15 november as.' de tijd zal verdoen met punten en komma's. Iedereen die '
, mij kent weet dat ik wel degelijk .open sta voor kritiek en dat ik altijd
de eerste zal zijn die zijn ongelijk bekent, maar ik heb geen behoefte aan •'
tijdverlies wegens onnodig spijkers zoeken op laag water, of in dit geval ;
,,
"punten en komma-fobie11. Op één zaak bij de heer Kleijn wil Ik ingaan en
dat 1s, waar hij uithaalt naar het feit, dat aan het begin van de notulen .de aanwezige HB-leden niet neer vermeld worden. Mijnheer Kleijn heeft geen
enkel bezwaar geuit bij de notulen van 25 januari 1985, waarbij een uitgebreid exposé:! s gegeven, waarom dit niet meer gebeurt. Mijnheer Kleijn weet.
maar al te goed, dat er in Mt HB lieden zijn, die alles meteen overbffeven. j
Hl J weet daarvan zelfs één naam J Voorts behoort ook mi jnheer Kleijn tot de; J
figuren die wel, Kritiek spügèq, maar zelf niets doét. Dat vertelde wij Witte^
wan toen die In een onredelijk gesprek zijn gal spuwde, dat hij geen adressen doorkreeg, het fcleek echter, dat mijnheer Kleijn die voor zichzelf reserveerde.
.
.

' *$>"•'• ''"'f .'*"':'?V'!'? /'J'-Vi '>i-*'--.-''•*"&.*'-'ft:-v-;f-',*'.-•'lï-•"'-••.:''-f,'' • ' T! 'i'.:'- V ' V' - ! - •'•'•".'•" ' - •i-.;--'-2::-" --••;. -'X''ty'!£ ••-

'IfV^'://•'"'. AV'met al, heb Ik'ult het hele recalcitrante, obstinate groepje geen "../V, '
/1 >,-•'' ' enkel positief geluid mogen horen, alleen maar defaitisme en negati- , ,
;
-.'-.•" !::.' i 'j visme, 'alleen naar' demoraliseren en geen enkele .opbouwende of stimü- ! • ' .
i^ •" ' '; lerende kritiek. ','. : ' ; .; •;•••
: .
• • ; , , : -•.. . '. ••••'''>. ."••-. '
Daar komen,we niet mee vooruit, daarvoor zijn er geen offers gebracht,
,- - '\r hebbe
aan de macht te helpen.;
',
• :. ', , ...V- ..'..:..•.:; ••,->..'-•/•'' '":
In plaats van eendrachtig, samen sterk op te torpen tegen de problemen V ''•';
dfe er ongetwijfeld nog komen, is men reeds bezig de fauid van de beer
te verdelen, terwijl "de beer nog niet is geschoten. In plaats van liet
'•
credo van de.partij uit te dragen, is men bezig andere leden van de
partij het léven zuur te maken, erger zelfs, te bedreigen. .
. • •Op het congres te Boekei 'heb 1 k beloofd, mijn plicht tegenover de Centrumpartij te doen, naar eer en geweten, en dat heb Ik gedaan, en dat
doe ik nog. Ik ben niet bereid als een marionet achter een bepaald
persoon te staan, maar vóór de partij doe 1k alles. Dat heb ik in het
verleden gedaan, dat zal Ik ook In de toekomst doen,.
Persoonlijk betreur ik het één zeerste, dat ik op deze onsympathieke '..'',-•
manier moet reageren, maar Ik kan alles niet óver mijn kant laten gaan.
.. Daarbij is het.zo, dat Ik de komende HB-vergadering te belangrijk vind,
om te verdoen met dit soort onnozele kleuterklaspol i tiek. Het ware be.\ '-ter geweest, indien eir,helemaal geen aanleiding zou zijn geweest on . '
. ',; deze brief te schrijven, ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan,
. en hoop, dat u overtuigd bent van het feit, dat ik lang, heel lang heb
moeten nadenken om uiteindelijk té besluiten, toch deze brief te schrlj• •'.',,
•'•r , •
1

1

;
,
- '
.'. .

In de hoop, dat het in dé toekomst niet meer nodig zal zijn om af te
moeten rekenen met 'scheurmakers' verblijf Ik, u een prettige Hoofd. bestuursvergadering toewensend, ' :
:
'
Met vriendelijke groet,

•O.HiH.Segers;

P.S.: Deze brief 1$ op persoonlijk initiatief en 'a titre personel'
: geschreven.
•; •
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HEFTRUCK8 — SCHADE- EN RECONDtTIONAIR

GOEDEREN

Kasteellaan 21 .
' 6855 AD We» (L)
Tel. Offtt-ltt
>rhé:
Mokkemekeretntat 12 ,
:
sass BZ weii (L.) • :-'.' :
telefoon 04783-1M3 " '• . ' .
Rabobank, nr. 15.73JOOJ84
KV.K. nr. 1S708
• •
Telex:
.
.^

AAN CEMTRÜMPAKTÏJ
'

2401 CR i DEN-HAAG

ƒ2400.-

•:. 600 stuks pakken papier. A/4,- per pak
•
•
' • " - '

SVo B.T.W.
19°/oB.T.W.

f 456.-

Totaal te betalent
BeUIIng binnen 14 dagen, daarna wordt 1*/t rente per maand m rekening gebracht Reklamea binnen 8 dagen na levering echrHteaJk;
AIle opdrachten. leverantlM en dienstverlening worden aanvaard en uitgevoerd conform onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd
tr Griffie van de ArrondlaMmentarecMbank te Roermond en UJ de Kamer van Koophandel en Fabrieken t» Vento.
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Verklaring omtnnt het gedrag

Veridfirino; omtrent het gadreg

2 oktober 1985

Beers'

Beers

De burgemeester van voormelde gemeente; .
•
•
gezien het verzoek om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag van

2 oktober 1985

.De burgemeester van voormelde gemeente;

.

gezien het verzoek om afgifte van een verklaring omtrent net gedrag i
(MaWI a)n HOOfMfUMI

oej&arB»» u±ii&auati novHU'j^uo n«auicuo—-.
gtboortcplMtB *

Qitinflrtiifitiin

1 Juni 1934 >- .
• •
. ..

Majole, Marie Louise Pauline Jeanne-^

Weert

• - . . - — - . '

-

'-. > :

.

opgenomen in het penooniregitter van eerrtj

i^a^^HMte^biteuai

. -/•

'

16 april 1946

"

..

Tilburg

.."~

opgenomen in het peraoonaregwter van eerstgenoemde gemeente
idratindi*

Steegstraat 14
weikeverkiartnfl wordt gevreagd ten dientte van

kandidatenlijst Verkiezing Tweede. Kamer

documentatia en. op de verklaringen omtrent
gelet op titel II van de W«t op de j
het gedrag; : ; .^«'i.v;J: i^yj^'^]^. --• ." '/ v- ï:
verklaart: ' - • . '•• ; :~''\<-;''v';;.'f' • '•••-•'-'
' '^" • • •
dat hem'uit het onderzoek naar het gedrag van betrokkene.
waarvoor
de afgifte ie gevraagd, van bezwaren tegen voornoemde penoon

•sameom 31231i rtxok t soi

_Steegstraat 14
welke verklaring wordt gevraagd ten dienst» van

kandidatenlijst Verkiezing Tweede Kamer

gelet op titel II van da Wet op da iuatitièle documentatie en op de verklaringen omtrent
hatgedrag;
.- •
.
; - . _ -..-;. " •
';
;••
varktaart: •
'
•.-.*
. . . . . • • ' • • - • / : . . : . " • - • ' . "'• -•
dat hem urt het onderzoek naar het gedrag van betrokkene, gelefop>e^doel waarvoor
de afgifte ia gevraagd, van bezwaren tegen voornoemde peraoon niet
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Voorstel aan het Dagelijks Bestuur v&n de Centrumparty
'•••-. -•(.?*

1 Doel van dit voorstel is de eenheid van de Party te bewaren
ten behoeve van ons Nederlandse Volk daar wy anders door onderlinge verdeeldheid by de volgende verkiezingen niet meer
zullen bestaan.
*
2

r

Indien wy één bltfven kunnen wy in Mei as. zoveel zetels winnen dat het verbieden van onze Party niet meer mogeiyk is*

3 Öeen bespreking van de stroom van wederzydse aanvallen en
verdachtmakingen op onze vergaderingen; zy worden geacht
niet te hebben plaats gevonden; het zyn byzaken die ons niet
van ons doel : de verkiezingsoverwinning, mogen afhouden.
i
If Verzoening met dhr. Janmaat, op bepaalde voorwaarden, en te
regelen door een commissie v66r 15 Dec. as.waarby dhr. Janmaat gedacht wordt als lysttrekker.
5 Een schrifteiyke stemming over wie nr. 2 w0rdt, daarna wie
nr. 3 wordt enz. tot en met nri 6 .
De uitslag van deze stemming wordt als voorlopig beschouwd.
Deze eerste 6 candidaten moeten zich v66r l Maart 1986, onderscheiden van de overige candidaten door byzondere prestaties ten behoeve van onze Part] byvoorbeeld door het belegde grote steden met gelegen van openbare vergaderingen
genheid tot discussie en het si ellen van vragen ed.
gestemd over de defiui7 Begin Maart 1986 wordt er dan
tieve volgorde op de candidateilyst.
8 Onze leden van de Tw.Kamer moetien zich verplichten een flink
percentage van hön beloning by? 25 % In de partykas te storten.

.Alblas
a.i. kiesdlBtric
Helder

seer.-penningm. a.l»

"
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Utrecht, 12 november 19ö5
Geachte Hoofdbestuursleden,
4
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Niemand kan ontkennen dat er binnen de Centrumpartij niet gecommuniceerd wordt; er wordt zelfs volop ge-êxcemmuniceerd.
Jtfen schorsintf je hier, een royement j e daar en a. s. vrijdag de introductie van de patrouillerende agent-te-voet in de HB-vergadering
om het partijprogram een eenmalige concrete invulling te geven*
Zijn er bij de samenstelling van de leden van deMvervolgoommissie
Bruyn" de nodige vraagtejcens te plaatsen» bij de'z.g» onafnankelijke
Btemcómmissie is net circus helemaal compleet*
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat gerechtvaardigde
kritiek op de gang van zaken in en rond deze commissie gehonoreerd
wordt met een schorsing en later zelfs met een royement van de heer
Vreeswijk.
Je mag er niet aan denken dat Tweede Kamerleden gekozen zouden
kunnen worden op inzet en kwaliteiten en niet op het kwartetspel
.van onze jonafhankelijke commissie.
Je zult al naar een huis in Den Haag gekeken hebben.
Dan zit je toch even raar te kijken !
De in het DB voorgestelde afschaffing van de 2% regeling is achteraf
bezien misschien zo gek nog niet.
We hebben immers geen ledenvergaderingen.
£r zijn maar een paar kringbesturen.
In feit e'hoeft er geen HB gehouden, te worden..
Waarom zouden de mensen elkaar nog dienen te ontmoeten v
Wat is er mooier dan een partij zonder bijeenkomsten Y
jüen partij op papier ?
Er zou gewoon een seoretarissenoverleg gehouden kunnen worden, dat
bestaat ook niet. .
,
Zijn de handtekeningen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vreeland,
Kerkrade, Linden, Koermond en Boekei al opgehaald ?
Het bestuur van de "Gooi- en Vechtstreek" kan misschien contact
opnemen met de Kieskring Haarlem waar het al sinds jaar en dag onder
valt.
Gooi- en Vechtstreek geen bestuur meer v
Dat vereenvoudigt de zaak, dan hoeft er geen contact meer opgenomen
te worden.
"Utrecnt" is al weer klaar met zijn Handtekeningen.
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Vanuit "Utrecht" zijn de historische 1üjfc van "Almere" genaaid.
JSvenals'de Handtekeningen voor de deelraad Hoogvliet i de deelraad
A'dam, de provincie Flevoland en de gemeente Leerdam.
Bij de jsuro-verkiezingen van '04 kon de Centrumpartij op basis van de
uitslagen in 40 gemeenten ze vertegenwoordigd worden.
In hoeveel gevallen doen we in maart '86 mee 'f
In alle veertig Y
In vijftig misschienY
Zijn we verder dan in 1901 toen we ook in vier steden meededen Y
Zoals een plaatselijK CP-talent in de door net Du toegezonden
correspondentie constateert dat Flevoland bewezen heeft dat de
Centrumpartij er helemaal is, meende datzelfde talent te weten dat er
alleen al in zijn Kieskring 200ü leden waren en de Centrumpartij 25
kamer zet el s zou nalen.
"jsen Ot^er doet het met een lollie i»

,

In .Flevoland is gewoon spijkerhard gewerkt. Alleen al vóór de handtekeningen 10«UOO km. verreden. Declareren ? Koyeren !
Toegegeven: net was daar maar simpel folderwerk, handtekeningetjes
ophalen, een beetje op de geluidswagen zitten, acnter een verkiezingsstandje staan.
f jsen simpele ziel kan zich ook majucelijjcer uit laten scnelden.
Hij heeft een diJucere schedel, daar zit toen niets in, behalve
s* misschien wat rolders.
Voor een zeepbel en een Kluif gaat hij als een speer net mijnenveld in.
Als dit DJÖ hem dan heeft laten vallen, mag hij zich dienaar weten van
het partijbelang, zelfs het landsbelang.
Het is net als met het Mohammedaanse paradijs: altijd prijs, kost niets.
JNee, dan onze intelligentia in de luwte van radio- en T v-studio,
'Verdiend door simpel folderwerk in de zomer van iyt>2, met een minimum
aan middelen en een maximum aan Inzet»
Dat moeten de jongens van "de harde lijn" geweest zijn: ae extreme»s.
JJistantiêren, distantieren ! ^
In"Utrecht" lopen ze met honkbalknuppels rond zegt ... en maar treiocen
met dat been.
||
K.onst moet zes maanden "opknappen" voor de Almeerse folder zegt • . . .,
die zaak moet nog voorkomen ! |
jen nu neeit &onst onze tv^-lijsttrekker, de Heer Lier ook al opgebeld
om te zeggen dat nin e**n nieuwe part?'.; sar: het er? ri ent en is.

V_LX''

zegt neer Lierf zegt neer Segers.
Jtonst ia op een "iniormele" bijeenkomst
in Utrecnt geweest zegt . • . »
'•»
zegt • • • .»
»
Specialité de la aaison: coupe ^Utrecht".
Mee, net communiceren in de partij gaat goed.
Pat Heette vroeger gewoon ouwenoeren en Kwaadspreken.
De Centrumpartij trekt de PTT uit de rode cijfers*
tiet van oorsprong communisTische wapen om mensen in diskrediet Te
brengen aoor ze voor extreem uit te maxen is nu o oJe voor huishoudelijk
gebruik geschikt gemaakt.

/—
C

De Anne jrrankstichting kan tevreden zijn: geen loonkosten en toen luü^t
meer herrie in de Centrumpartij-tent.

Hoe denkt onze intelligentia volgend jaar weer in de luwte van de
studio'a te Komen ?
Wordt er in net "Du gedobbeld wie de nandteKeningen voor ae jcanaiaatenlijst gaat opnalen V
Of wordt die lolderaar maar weer als vrijwilliger aangewezen 't
De DB-leden heooen hoge nood en dus behoefte aan een loyaliteitsverklaring -een gunste ven hun zetels.
Martij oelang 't
Het argument partij belang is ai'geKloven tot op het DOT.
FrosTiTUTie op net partijoelang i
^ Wie controleert de controleurs ?
was vroeger ae vraag: wie durft zfn nek uit te steken ?
Tegenwoordig is de vraag: wie neeft er nog zin om z'n nek uit Te steleen
Voor wat ? Voor wie ?
v;
Op welice solidariteit mag gerekend woraen 'f
Dit DB inspireert niet, net conspireert !
Het straalt geen vertrouwen uit, kan geen noofd- en bijzaken van alkaar
onderscheiden, weet geen verschil tussen oorzaak en gevolg, voert
geen beleid.
.
Kortom het Du bestuurt niet; het Du royeert !
lijsttrekker Simon Sprong, "De Konald Keagan van Leerdam" wordt in
december öO jaar.
?
In ae kerk kijkt niemand hem meer aan.
Van de Kansel is verkondigd dat SJimon "duivelse" ideeën neeft»
Kr. 2 is bedreiga met ontslag.'

• , l* l

. v
-i4. -

Hoeveel ruzies in gezinnen, oorlogen in families, alleen ornaat iemand
op de Centrumpartij atemt ¥
?
3 '
jsn maar Tweede Kamertje blijven spelen.
Waar verscnilt de mentaliteit die we bij regering en parlement menen
aan te treffen met die in de partij, 't
Waarbij nog aangetekend moet worden dat net bekend is dat regering en
parlenwint weinig pretenderen, maar net in de partij bol staat van de
pretenties.
1 •'
*~ Keddera des Vaderlands V
•
' . lic lerijg soms meer de idee van zeep bellenblazers, «lui venwerpers,
fantasten en andere stofzuigerverïopers*
Vrijdagavond a. s. wordt de avond van de lacnende derde.
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De heer W.Th.E. Vreeswijk
Maliesingel 67
3582 AA UTRECHT.

DB/ds/ML

€ november 1965.

Geachte heer Vreeswijk,
. ,
.
.
.
.
Naar aanleiding van uw schrijven aan de voorzitter
Mr. A.W.Lier, delen wij u mede, dat het Dagelijks Bestuur in speciale \ergidering bijeen, heeft besloten
u met ingang van heden, 6 november 1985, uit uw lidmaatschap te ontzetten, volgens Statuten, artikel 8
lid d. De gronden voor deze?<ontzetting zijn vervat in
de motie van het DB tegen u; welke u hierbij separaat
aantreft.
;;
Wij kunnen niet nalaten als f>B onze verwondering uit te
spreken mijnheer Vreeswijk, "dat u ons als DB dwingt tot
een dergelijke maatregel, terwijl wij juist beoogd hebben door een "schorsing", waar • volgens u het DB niet
bevoegd is en waarin de Statuten niet voorzien, een verzachtende maatregel toe te passen, om daarna met een
schone lei verder, te kunnen eaan.
Nu u zich zuiver statutair wilt opstellen, dwingt u het
DB een maatregel te nemen, waarvoor wij wel bevoegd zijn
en waarvoor wij van het Hoofdbestuur in de vergadering
van 31.8.1984 gemachtigd 'zijft| nl. ontzetting uit het lidmaatschap. ••'• •
•
!$£'• •
"'l-.;?''

Wij wijzen u «r op^ dat u volgens artikel 8 lid 6 op deze maatregel bij de Algemene^Vergadering in beroep kunt
gaan en wel binnen een maand; na heden.
vertrouwende, dat ia van het Doorgaande goede nota zult nemen, verblijven wij, het volfallige Dagelijks Bestuur van
de Cejatr^mparti j,

"partijsecretaris
CC. Kringbestuur Almere.

851203 045
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Mr. A.w. Uer.
Binderseind 53,
$421 CH CEKERT.
T.a«v* het D» B,

Almelo, 6 november 1965*

Geaohte Beer Lier,

r
'..

Het bestuur van 4e afdeling Twents van de Centrumpartij heeft het
volgende bealoten:
Gezien de grote moeilijkheden en onrust die eioh binnen de partij
voordoen sullen wij tot een door ons nader te bepalen datum al onze aktiviteiten - ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo stopzetten* De reden hiervan is dat wij ons nader willen beraden
.over ons standpunt, ten:aanzien van de huidige lijn van de Centrumpartij. Hij zijn van mening dat wij gezien d« huidige situatie binnen de partij onze werkzaamheden niet veer naar behoren kunnen uitvoeren.
s~
Het royement van de Heer Vreeswijk .en mevrouw Broekman wordtndoor •
ons ten zeerste betreurd en ook «et klem afgewezen* Wij hebben in
de afgelopen jaren steeds op sen goede en nuttige manier met de
Heer Vreeswijk kunnen samenwerken en begrijpen deze discutabele
beslissing dan ook niet* Er wordt door ontdoet nadruk op gewezen
dat in het belang van de partij deze beslissing wordt herzien.
Koohten de verdere ontwikkelingen binnen de partij voor ons onbevredigend verlopen dan zullen wij afstand doen van ons H.b.-lid•aatsohap en onze aktiviteiten in de regio Iwente volledig beëin- ,*% .--digen. En dit laat at e zou feijzender jammer%ijnf. «angeziencvij«al -~i
zeer ver gevorderd zijn «et onze werkzaamheden t*a.v* de raadsverkiezingen in Almelo*
Voor de goede orde wijzen wij U er nog op dat wij de enigen zijn
in Twente die werkelijk aktief zijn voor de Centrumpartij.

Ons verder funotioneren hangt volledig af van de beslissingen die het
D.B, en het H.B. op de eerstvolgende yergadering d.d. 15 november zullen nemen»
«fij begrijpen dat de'T). B,-leden alleenf- belangstelling hebben voor de te
vergeven Kamerzet*!* en nl#t~voor, twee »f ;|WWr £0Bbe4uidende%raadszer,
tels in Almelo. Dit vermelden'wij even omdat wij zo ontzettend veel •
"steun" van het D.B. hebben gekregen in ons streven om de Centrumpartij
in Twente verder uit te bouwen. Het volledige D. B. wordt hiervoor door
on» "hartelijk bedankt"*
f
Wij wensen U sterkte in Uw verdere werkzaamheden en hopen dat U eens
tot verstandige beslissingen zult kunnen komen.
Met partijgroeten, verblijven wij,
•
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Bestuur afdeling Twente
Centrumpartij.
H, G. de Olde -> Almelo.
Kringsecretaria Overijssel.
J.E. van den Oever

Voorzitter afd. Twente
Haaksbergen.
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851203 045
16 october 1985

Aan de commissie kandidaatstelling
Verkiezingen Tweede Kamer,
Van Lennepstraat 6} b
502? SV Rotterdam. <
, . «..
Geachte commissie,
;
'h. r
Uw brief dd. 12-10-1985 met de kandidatenlijst voor de verkiesingen der Tweede
kamer heb ik in goede orde ontvangen.
,| •'
'
De volgende opmerkingen voeten mij echter ^an het hart.
.
1) Volgensrnjjnmening, had de lijst na 15 oktober 19&5 mosten worden verstuurd,
aangezien op die datum, de bereidverklarinjgen der .kandidaten in het besit van
het D.B. hadden moeten zijn. Hiervoor moge jk m verwaten naar art. 10 van het
reglement kandidaatstelling.
v
É "
L
>-.
't Het feit, dat tenminste 3 kandidaten dese verklaringen niet hebben geretourneerd c.q. ingetrokken, maakt deze IJjet nm reeds waardeloos.
f" Hoe kan een onafhankelijke commissie onafhankelijk opereren als het D.B.
ook een vinger in de pap heeft, (vergelykWrt. 2 en 9)
k) Hoe kan dese commissie naar "eer en gewfeten" opereren, mis naar verluid,
enkele leden van die commissie vooroordelen hebben tegen bepaTalde kandidaten
en links en rechts vuil spuiten over deze kandidaten.
. k.
Gewetenloos soa in dit opzicht een betere ifiit drukking «ijn gezien het verleden van een der leden. • .,-•
•• ,
5) De kandidaten l t/m 3 (de aanbeveling £»h* D.B.) mis ik op de lijst.
Dese horen er toch ook bij, als wjj op 25 oct. a.s. moeten stemmen.
Of is het «o, dat de plaatsen van deze kandidaten reeds zijn vastgesteld
deor het D.B. en das geen aanbeveling meer is.
Aannemende, dat het laatste geval sich hier afspeelt, ontpoppen de eerste
3 kandidaten zich als aanhangers van een autoritair systeem dat de democratie afschaft m.a.w. als aanhangers van het faseisme, waarvoor de partij
sinds jaar en dag door de pers wordt uitgemaakt en onlange door de rechtk werd veroordeeld.
versoek u, te bewerkstelligen om de eerste 3 kandidaten op democratische
te laten kiezen en niet zoal e de lijrttrëkker heeft gedaan nl. het r
- ijdig uitroepen van sichcelf.
Ik wil er met nadruk op wijcen, dat ik geen ondemocratische vaststelling
van kandidaten tolereer en ik mij in *o'ngeval gedwongen voel om juridische
stappen te ondernemen. Ik sta achter een democratische partij en niet
achter een fascistische vereniging.
j?
6) Verder ben ik van mening, dat Dr. W.J. Bruin, gezien «ijn grwte verdiensten voor de partij, tenminste op een-tweede of derde plaats hoort te ;
«taan en niet onder «yn assistenten. .-.i
^ > v/ ;;- ^ : ; :
:,
^ok de heren W, Vreeswijt, D. Bamkema en K C. van EmYdienen naar Jrijn «ening
boven *an de lijst te staan vanwege hun verdiensten en ^ote; opofferingen .
voor de partij. "- " . . - - ' •
'
• - ':;J .•.': • ' ' '"'• '. ' " ^ :-';;ƒ'"'•• -.: ^'' -'"' 'vv '""'
Ik neem aan, dat * *it «et mij eens «uit «ijn, ten»ij persoonlijke vetes
een rol «pelen in welk geval de commissie ontbonden dient te worden»

f-.
l

Bet verwondert «g ten «eerste, dat 4e br. C.A. Freekenhorst,
hoewel niet gekozen(zie notulen laatste*vergadering)» ineens
secretarie van de commissie is. Iemand, die alt een kringbestaar ia gestoten, kan naar ï4jn Mening niet een dergelijke
functie--«arden toebedeeld, 'p,-:-<-•_ -/;V"/
,,
;-;., . ^ ' ; ^""'X

•/

r

8) In de notulen van de laatste B.B. vergadering ia niet ver•eld, dat w. E.M.A. BO«M» wertt gekosen als lid van de commissie. Aangezien «ij in de pau»e van de laatste vergadering '
naar mtyi vroaw toekwam met d* opmerking, "waarom ben jij niet
'
opgestaan, dan hadden wij samen in de oommissie geceten" weet ik,
dat Büj in eerste instantie wel was gekozen. Naar my bekend ia
«ou «Jj mieh dan niet als kandidaat kannen «tellen voor de
Tweede Kamer.
|
Gaarne hierover aw visie.
l
9) Geilen het feit, dat nw brief op 16 oct* j.l. door mjj werd
ontvangen, ie de tijd om te reageren voor 18 oct. erg krap gesteld. Voor velen «al het niet of nauwelijks mogelijk zijn om te
reageren... •
•.
- |^ . •>-•.?-.
••-.••'•••
.
• •
10) Als ik alles op een rijtje *et krijg ik sterk de indruk, dat
het hier gaat om een "verkiecingsstant" ten eigen bate, die de
partjj alleen maar nadelig cal beïnvloeden.
Tenslotte wil ik nog opmerke^, dat ik al het mogelijke aal doen
(en ik niet alleen) ou te voorkomen dat er in de Tweede Kamer
een stelletje fascisten «uilen plaatsnemen, die zich antifascist noemen.
. jt
V
.
Ik vertrouw a hiermede van dienst te «ijn geweest en verbluf,
met hartelijke partijgroeten.

«e<-

r-•t,

J. Camphais.

cc.: Mr. A.W. Lier
D.W.K Segers
en anderen.
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VRAGEN OMTRENT MOGELIJK
FINANCIEEL WANBEHEER
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Toelichting
Het DB heeft zowel de statutair als de wettelijk gestelde termijn waarbinnen
het DB zijn verplichte Jaarlijkse verantwoording tegenover de partijleden heeft
0>
• - • - • '
af te leggen, laten verstrijken, ., ~
In aansluiting op de aktle die de initiatief-commissie artikel 48 onderneemt
om uit de bestuurlijke chaos te geraken waarin
de partij is geraakt door het
«
al dan niet moedwillig laten verstrijken van genoemde termijnen wordt het DB
verzocht om op de eerstvolgende HB-vergaderlng alvast antwoord te geven op de
volgende vragen. Dit antwoord is nodig in verband met de planning van de
verkiezingseampages voor de gemeenteraadverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen
die binnen een tot twee maanden vanaf heden van start gaat. De HB-leden en
aktieve partijleden, die zich met alle risico1 s -inzetten om voor de partij de
benodigde successen te behalen, hebben zonder meer het recht te weten waar zij
aan toe zijn.
•.
,
•
,x .1. De periode 1 Januari tot 1 september 1985
. ,,1.1. Hoe ver staat het met het (gerechtelijk voor-) onderzoek naar het financieel
• .
beheer over 1981 door de heer Janmaat, waarover door bestuursleden van de
Centrumpartij een klacht is ingediend?
-- '
-.1.2. De heer. Janmaat is naar verluid decharge gegeven voor zijn financiële
' verrichtingen tot 1 september 1981. Is dit waar? Zo Ja, is het de penningi meester bekend dat zo'n decharge alleen door een Algemene Ledenvergadering
'
i
,—
'(het 'Congres') goedgekeurd kan worden? Is het de bestuursleden bekend dat
indien uit het onderzoek van een daartoe aangezochte registeraccountant blijkt
</~\t zo'n decharge onterecht is verleend, zij hiervoor hoofdelijk aansprakelijk
' zijn? Waarom heeft de penningmeester met het oog op dit risico nog steeds
geen opening van zaken gegeven tegenover het HB?
.
1.3. Hoever is het DB gevorderd in de procedure omtrent het door hem op 7 november
1984 ingediende request bij de Arrondisementsrechtbank te Den Haag, waarin
verzocht wordt om ter verzekering van de vorderingen van de Centrumpartij
op de heer Janmaat begroot op ƒ180.000, althans ƒ151.000 toestemming te
verkrijgen voor het doen leggen van conservatoir beslag ten laste van de heer
. ' Janmaat?
• • : - . . - •
•
* . •

*
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1. De periode 1 september tot 31 december 1965
2. 1 . Aangenomen dat in verband met het lopende onderzoek Inzake het -financieel
beheer van de heer Janmaat de eindrekenlng over de periode 1 Januari tot
1 september 1985 niet nauwkeurig kan worden opgemaakt, waarom is door de penning"~~*
meester dan niet over de resterende maanden van 1984 niet tijdig een eindrekening
opgemaakt, teneinde deze binnen de statutair, althans wettelijk, vastgestelde

-tL-

t

termijn te kunnen overleggen aan het HB ter vaststelling en aan het Congres
ter goedkeuring als zijnde de Jaarrekening over 1984, althans dat deel van 1984
waarover het huidige DB de volledige bevoegdheid over dé partijgelden beschikt?
2.2. Hoe komt het dat de penningmeester, indien om welke reden dan ook de door hem
statutair en wettelijk verplicht op te stellen Jaarrekening niet binnen de
daartoe vastgestelde termijn kan worden overgelegd, hij de partijleden, althans
het HB niet tijdig opmerkzaam heeft'gemaakt op deze onmogelijkheid, bijvoorbeeld
door het onderwerp Jaarrekening als agendapunt te doen opvoeren tijdens een
UB-vergadering, en wel alvorens de gestelde termijnen te hebben doen verstrijken?
V
2.3> Is het waar dat de Stichting ter ,0ri'dersteuning van de Tweede Kamerfractie van de
Centrumpartij (de zogeheten 'Stofkast*), waarin leden van het huidige DB zitting
hebben, althans hebben gehad, failliet is verklaard dan wel met maatregelen is
bedreigd van de kant van de curator der Tweede kamer? Wat is er met de
gelden uit de 'Stofkast' gebeurd?
4

s~ 3- Financiële incidenten
Door de volstrekt onoverzichtelijke wijze van beheer van de partiJgelden, een
'
situatie die.mede in het leven is geroepen door het al dan niet opzettelijk doen
>
verstrijken..yah de vastgestelde termijnen waarbinnen rekening en verantwoording
1 ' -~
.• ' '
•.
• .
^ dient te worden afgelegd Hoor het DB,bestaat er op dit ogenblik een niet aflatende
stroom van geruchtenoveHvermeende of werkelijke)financiële malversaties en andere
incidenten. De sfeer binnen de partij is door-afwezigheid van enige vorm van
* '
**
•.
^opening van zaken te geven in de financiële positie van de partij, zoals dat
* • tot 1984 het geval was, er niet beter op geworden. Omdat de partijleden,die
' . 'f zich ten volle met hun werkkracht en beurs inzetten om de partijdoelstellingen
/ . j
l te verwezenlijken, het recht hebben te weten waar zij aan toe zijn,wordt verzocht
(~
-om op de volgende vragen antwoord te geven.
"- 3.1 • Segers BV
.
'...•'
.
,
.
^.
..
' '.
'
1
• Is, het waar dat de heer Segers vla een al dan niet in het buitenland (mede-)
. gevestigde BV transakties met partijgelden althans gelden van een of meer van
haar stichtingen heeft verricht dan wel laten verrichten? Zo Ja, kan hierover
opening van zaken worden gegeven? Zo neen, kan de heer Segers op dit bericht
een nadere verklaring geven?
.
. . . . . . .--••.: v
3.2. Termijn -donatie
Is het waar dat aan de heer Termijn ƒ 15*000, althans een hoog bedrag is
toegekend uit de. 'Stofkast', waarvan hij voorzitter is, althans was? Is het
waar dat ten name van de heer Termijn ƒ5000 -donatie aan de partij is verstrekt
• :
van dit geld? Zo Ja waar is het resterende bedrag gebleven? Zo niet, welke
< geldelijke transakties zijn er met partiJ- althans,stlchtingsgelden verricht
waarbij de heer Termijn, althans andere DB-leden, nu in functie, betrokken zijn
geweest?
•: v . : . r • • . . • . ••.-•c..-. •.'•' -<".;\:-. • •':•
\ " '•- ' " ; -•
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3»3- Faillissementaanvraag Centrumpartij
IB het waar dat er een aanvraag tot faillietverklaring is ingediend jegens
P

de Centrumpartij? Zo ja, waarom heeft het 'DB het HB hiervan niet op de hoogte

™

"

gesteld? Ia hoeverre is deze aanvraag te wijten aan de onbetamelijke bejegening
van een of meer schuldeisers te goeder trouw door leden van het DB? In
hoeverre zijn de verplichtingen jegens deze schuldeisers nagekomen teneinde
het gevaar van falllisementstoewijzing af te wenden?
3.4. Jtevr. Mari.ls
/\
'
'
'
'
.
.•
Is het waar dat een zekere mevrouw Marijs, althans een dame wonende in of nabij
Eindhoven aan de heer Lier een bedrag groot ƒ15.000 heeft overhandigd ten behoeve
van de Cnetriimwinkel, te drijven door het echtpaar Segers? Zo Ja, op welke
voorwaarden heeft deze transactie plaatsgevonden? Zo niet, wat is waar van
berichten als dat genoemde dame stappen heeft ondernomen, dan wel hiermee
_ "~
gedreigd heeft, om in rechte het bedrag met rente op te eisen van de heer tier en
of een ander DB-lid?
.( 3.5. Declaraties Segers
Is het waar dat de heer Segers maandelijks een bedrag van ƒ1000, althans een
hoog bedrag, waarvan ƒ300, althans een groot gedeelte, opvoert, dan wel opgevoerd
' "\heeft. als onkosten voor het .secretariaat? Zo Ja, waarom is hierover niet
binnen de vastgestelde termijnen rekening en verantwoording afgelegd tegenover
de partijleden, althans tegenover het HB? Wat is het gehanteerde kriterium
voor de hoogte van de al dan niet periodiek toegekende declaratie aan de heer
Segers?
3.6. Declaraties DB
'
,
•
'
^

|Is het waar dat het grootste gedeelte, althans een aanzienlijk deel,
van de.partijgelden opgaan aan restitutie over declaraties van reis- en
representatiekosten van DB-leden? Kan het DB ter ontzenuwing van beschuldigingen
/--'•" - ; van het voeren van een discrimininatoir declaratie-beleid jegens kringbestuurders
en andere aktieve partijleden, opgeven hoe groot het totaalbedrag Is en hoe
groot het percentage is van de declaraties die DB-leden ten laste van de
partijkas hebben opgevoerd sinds hun aantreden in 1984?
3.7. Geldinzameling HB
_
•
In de HB-vergaderlng van januari 1985 heeft een geldinzameling plaatsgevonden
- onder HB/leden ten behoeve van een of meer advertenties voor de toen op handen
'
•
,
*
'
•
zijnde tv-uitzending van de partij, Hoe hoog was het opgehaalde bedrag? Wat
is er met het geld gebeurd? Waarom heeft het HB hierover nog steeds geen elndrekenin,

ontvangen? Kan deze eindrekening alsnog worden overgelegd op de eerstvolgende
HB-vergadering?
3.8. Geldinzameling Flevoland
•
Bij diverse gelegenheden Is op partijleden, althans HB-leden een beroep gedaan
—..
op hun vrijgevigheid om de verkiezingscampage voor de Staten van de nieuwe provincie
Flevoland te bekostigen. Het"laafest geschiedde dit bij schrijven van 15 juli
1985 gericht aan alle HB-leden. Hoe hoog Is het eindbedrag dat op dit (herhaald)

*

'
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•'

*

is binnengekomen? Hoe Is dit geld besteed? Kan hierover een eindrekening
.
•- •
worden opgemaakt?
3»9» De kwestie Schoenmakers ;
..
'
.
Hoe ver staat het net de honorering van de door kringvoorzitter Schoenmakers
bij het DB ingeleverde declaratie? In hoeverre is de zorgvuldigheJo^waarmtl6"
bestuurders als DB-leden dienen om te gaan met toezeggingen, het aankweken
,
van verwachtingen en het gebruik maken van de goede trouw van partijleden
bij hun bereidheid om onkosten gemaakt voor partijwerkzaamheden voor te
schieten? Welke garanties biedt het DB om het doen manoevreren van een
heel gezin, zoals dat van de heer Schoenmakers, in behoeftige omstandigheden
vanwege het niet honoreren van zijn declaraties, te vermijden voor de toekomst?

i .".''•'
'
?

O

4. Besluit
V
_ .Wegens het al dan niet opzettelijk overschrijden van de statutair, althans
wettelijk vastgestelde termijn, waarbinnen' de penningmeester de Jaarrekening
C~
dient te overleggen aan de partijleden, alsmede wegens de aanhoudende
stroom geruchten over financieel wanbeheer, waarbij met name wordt gedacht
aan akties(of dreiging ermee)om het faillissement van de partij aan te vragen,
•\,- , verzoeken wi'j'ljet DB om op kosten,die hoofdelijk zijn te verhalen op de
' x . ' afzonderlijke bestuursladen uit hun privé-vermogen, een registeraccountant
•
in te schakelen bij het alsnog voor het einde van het kalenderjaar 1985
de Jaarrekening te doen opstellen over.1981, althans over die periode waarin
'door het DB inzage in alle rekening is verkregen, en een Begroting over
1985 op-basis van de reeds gemaakte onkosten tot.25 oktober 1985, teneinde
,
! deze Jaarstukken op de' HB-vergadering ter vaststelling te overleggen en
op de Algemene Ledenvergadering (het 'Congres') ter goedkeuring aan te bieden.
___/
. E*e.a. krachtens art. 2:48 subs. 8:2 BW.
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