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De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Op 21 mei 1986 gaan
we de strijd in om te scoren. Maar om'te scoren, dient er vooraf veel .
werk te worden verzet. Belangrijk daarbij is, dat overal folders verspreid worden en dat op de daarvoor bestemde plaatsen (aanplakborden) !
. 'affiches' geplakt worden.
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"Ook uw hulp is daarbij onontbeerlijk. Wij hebben iedereen nodig en daar',';.om roepen wij ook G op,1 om in uw dorp of woonplaats een aantal folders
weg te brengen, zodat men daar weet, dat onze partij, de CENTRUMPARTIJ
;'meedoet aan.de verkiezingsstrijd.
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' Wij hebben al zoveel tegenwerking en gebleken is', dat de rechtstaat in
, Nederland geen rechtstaat meer is. De Raad va State doet uitspraken tegen het advies van de Kiesraad en tegen de Kieswet in, een Haags rechter
J meent zelfs de Centrumpartij, zonder het 'hoger beroep' af te moeten
.wachten failliet ^e moeten verklaren, terwijl de Centrumpartij niets
'met deze zaak te doen heeft en ten ONRECHTE hierin is betrokken. Een •
leugenachtig advocaat uit Heerlen probeert ons het Teven zuur te maken
. (Mr.Baburek, Schaesbergerweg 60 te Heerlen) en sleept ons van proces
naar proces omdat de CENTRUMPARTIJ volgens hem handtekeningen zou hebben
• .vervalst, terwijl de CENTRUMPARTIJ daar niets'mee te maken heeft. Veel
tegenwerking, veel problemen, maar we gaan door en laten ons niet door
de eerste de beste onderuit halen. Dat verwachten wij ook van u, want
wanneer u angst toont, wordt de terreur nog groter. Dus op de barricaden.
Ingesloten doen wij u het verkiezingsprogramma '86-'90 en een folder
toekomen. Meerdere folders, aanplakbiljetten en voor zover de voorraad
, strekt stickers kunt u bestellen aan het partijbureau 070 - 469380 of
V bij het. secretariaat 08850 - 21413.
' Laat zien dat de Centrumpartij bestaat en dat we er tégen aan gaan, we
wijken niet voor rode terreur, zelfs niet wanneer de overheid hier aan
meewerkt. Juist dan zullen we onze tanden laten zien en doorzetten. We

' geven het nooit op en we zullen overwinnen.
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Veel succes tot spoedig en blijf strijdbaar.
O.H.M.Segers.
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Op 11 augustus 1986 te 20.00 uur werd er vergaderd door het voorlopig
kringbestuur van de kring Cd/Cp 86 in perceel Van TIerlenstraat 54- "te
1 s-Gravenliage .
Aanwezig waren:
JANIIAAT

J.G.H.

5-11-54

Vexgadering werd geopend door JAEKAAT. Hij stelde voor om de functies
van het Kringbestuur Den Haag vast te stellen, bestaande uit drie
hoofdfuncties en drie nevenfuncties.
Hoofdfuncties: voorzitter, secretaris en penningmeester:
Nevenfuncties: Vice-voorzitter, -secretaris en -penningmeester,
werd de functies als volgt te verdelen:
Hoofdfuncties: 1 voor CP/CL
2 voor CP 86
Nevenfuncties: 1 voor CP/CD
1 voor CP 86
(Burgerbelang Nederland)
1 voor BEN
Het voorstel werd aangenomen en de functies werden als volgt verdeeld:
Vooraieter
*
Secretaris
,
Penningmeester
Vice voorziter
Vice secretaris
vice penningmeester
JAKMAAT had zich voor geen der functies kandidaat gesteld. Het was
zijn overtuiging dat de kaderfuncties over zoveel mogelijk leden moet
worden verdeeld en dubbele functies moeten worden voorkomen, daar waar
de groeiende organisatie dit toelaat.
-Vervolgens-
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Vervolgens werden de antv:oordbrieven van de CD en van CP 86 besproken.
JAIÜ1AAÏ bracht naar voren, dat uit het antwoord van het ES van CP 86
nogmaals blijkt, dat van samenwerking tot fusering tussen CD en CF 86
niets terecht zal komen.
Verder werd besloten, nu fusering in de Kring Den Haag een feit is,
een brief te zenden naar andere kringen in de provincie Zuid Pïolland,
Koord Holland en Utrecht. Deze brief zal worden samengesteld.

Hierna volgde de rondvraag en werd de vergadering besloten.
De volgende vergadering werd vastgesteld op 23 september 1986.
Aan de leden werd een brief overhandigd welke door het DB Van CP 86
Kring Rotterdam aan de leden was toegezonden en waaruit blijkt dat
fusering in de kring Rotterdam in een gevorderd stadium verkeerfiK ^
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HET RESULTAAT

Het kometenjaar 1986 bracht de beslissing:
De Cp is de Kamer uit. Haar landelijke
score was 0,4 (gehalveerd i.v.m. 1982).
De Cd is een doodgeboren kind gebleken.
Hun score: 0,1. Kort en goed, voor de
komende 4 jaar géén nationalisten in de
Kamer. Dus, bedankt Janmaat, bedankt
Segers! Jullie wisten het toch zo goed.
DE ROL VAN DE JEUGD
~üoe is het zover gekomen? Dankzij 'Jong
jerl and'ontstond de Cp in 1980. De
>°eftijd van de oprichters waren: Henry
~_, Fons 21 en Rob 21 jaar. De gemiddelde
leeftijd van het eerste dagelijks bestuur:
25 jaar (zie de oprichtingsakte).
Dankzij 'Jong Nederland' kwam de Cp in de
Tweede Kamer: 58% van haar stemmers was
25 jaar of jonger. Zelfs in 1986, toen de
partij al lang was afgebroken door driftige heertjes op leeftijd, leverden de
scholieren-verkiezingen nog 2 zetels op
voor de Cp: hiermee bleef zij de vijfde
partij in Nederland.
HOE IS HE'T'ZO GEKOMEN?
De nationalistische jongeren hebben zich
opzij laten schuiven. Op het hoogtepunt
in herfst 1983 gaven opiniepeilingen 8
tot 15 zetels voor de Cp. Kring Rotterdam
-•-"l een bloeiende Cp-jeugdcultuur: eigen
^ublokaal, een rijke kas; evenzo Den
ag en Amsterdam. Friesland, Drente en
Gelderland bleven niet achter. Samen
'veroverden' wij de polder (Almere: 10%).
Maar toen kwamen de oude bromvliegen pas
goed op de stroop (lees: baantjes, subsidies) af. Recht evenredig met het stijgen
van de gemiddelde leeftijd van het DB van
de partij daalde haar successen. Dit
orgaan van (bijna) bejaarden leidde de Cp
naar het faillisement.
STAND VAN ZAKEN NU

De Jonge Geuzen, lang geboykot in hun oprichtingsvoorbereidingen, hebben nog geprobeerd te redden wat er te redden viel.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 1986 leverden zij zelfs drie lijsttrekkers: Jan
in Tilburg, Wim in Haarlem en Martin in
Zeist. Eindstand Cp nu: 5 gemeenteraadszetels (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,
Almere, Lelystad elk één), 1 statenzetel
(Flevoland) en £ deelgemeenteraadszetels
te Rotterdam. .Cp R.I.P.? Het ziet er wel
naar uit.

GEUZENAKTIVITEITEN 1985 (beknopt overzicht)
KADER; 8 sprokkel Nieuw jaarsbijeenkMst
Lentetreffen + cursus JG-ideologie
9 lente
Geuzenmars op Den Sriel
51 lente
cursus JG-ideologie
20 gras
Geuzenschouw (= Jaarvergadering)
31 bloei
KERN; ZO louw
29 bloei
10 sprokkel
11 oogst
6,16,20 lente
15 herfst
14 gras
5,15 zaai
Muiderslotweekeinde: 9-10 lente
Midwintertreffen :21-22 winter
RUUABO'S
Ons JG-lijfblad ontvangt heel wat tijdschriften in het
kader van een ruil-abonnementovereenkomst. De redaktie
wil daarom wat positief gemeende opmerkingen hierover
kwijt.
De ontvangen periodieken zijn vrijwel allenaal nationalistisch gezind. Uitstekend dus. Nadeel van vele
van deze bladen is echter, dat zij nogal 'splinterrechts' overkomen. 'Sektarisch* zogezegd. Waarom?
Zo'n 40% van hun inhoud gaat over hun eigen
aktiviteiten. Het betekent dus snel verouderde informatie. De andere 40% heeft als teneur 'gekanker' op de
toestand nu in Nederland, Vlaanderen of de rest van de
wereld. Die toestand is inderdaad bedroevend. Maar
waarom dan niet moeite doen om te zeggen hoe het nel
moet. Reken bijvoorbeeld een ideale begroting-uit voor
een regering naar 'onze zin'. Beschrijf hoe onze nationalistische wereld er idealiter uitziet. Voorts laten zij
zich te veel in de verdediging dringen, door alsmaar aandacht te besteden aan de ultra-linkse repressie. Een
voortdurende verontwaardiging over hun ondemocratisch
optreden is alleen maar verspilde energie. Onze fanatieke bestrijders zijn nu eenmaal geen democraten. We
kunnen dus geweld, roepraoord en broodroof van hen verwachten. Ze hebben immers geen fatsoenlijke strijdmiddelen te hunner beschikking!
De overige 20% wordt gevuld met 'ideologie'. Veel te
weinig dus. Bovendien zijn de ideologische teksten meestal
resultaten van boekbesprekingen. Soms zijn deze slechts
'boekvermeldingen'. Want meer dan een summiere samenvatting van de inhoud met wat aanbevelingskreten wordt niet
gegeven.
VOORWAARTS, ZUIDWAARTS!
Waar wordt wél op degelijke wijze aan nationalistische
ideologie-vorming gedaan? In Frankrijk, bakermat van
de Revolutie. Stamland van de patriotten.
Er worden uitstekende tijdschriften uitgegeven. Zoals
Nouvelle Ecóle, E lements, Heimdal, Arthus enz.
Red.
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Dit is het teken van de 'nieuwe cultuur',
of -zotls Weologische tegenstanders het
noenen: 'nieuw rechts'. Het wordt als
vignet gebruikt door G.R.E.C.E. (Ie
Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civili-(
sation Européenne). Deze beweging is in 1968 opgericht door baronKklain de Benoist, Michel Marmin,
Pierre Vial, Jean-Claude Valla, Guillaume Faye
en verscheidene andere jonge intellectuelen.
Zij was het 'indo-europese' antwoord op het cultuur-nihilisme van stokers van de studentenrevoltes in die tijd,met als trieste hoogtepunt
de mei-revolte te Parijs.
Het ideaal van deze nieuw-nationalistische
of -wellicht liever- nieuw-populistische beweging
is een verjongd Avondland, dat zich voedt uit de
germaanse, romaanse en keltische cultuurbronnen.
De eng-politieke versplintering van europese
volkeren in linkse en rechtse hokjes wordt door
-'leze beweging bestreden. Niet links, niet rechts,
*""• rechtstreeks naar de plaats waar het hart
van. onze cultuur klopt, dat is haar marsroute.
In de schitterend geïllustreerde tijdschriften van deze beweging,'Nouvelle Ecóle'
(redactie: Alain de Benoist) en 'Eléments (redactie: Michel Marmin) wordt veel aandacht besteed aan
wat de 'onderstroom1 van het nationalisme genoemd
kan worden. Deze onderstroom werd eerst gebruikt
(of 'misbruikt') door fascistische dictaturen
(Hitlor, Mussolini enz.), daarna -mede als gevolg
, van hun mis-interpretatie- genegeerd of zelfs
onderdrukt. G.R.E.C.E. oefent dus de geneeskunst van het revisionisme uit, teneinde de nu
Hnks-mank-lopende europese cultuur te corrigeren.
In het kader van deze genezende arbeid
wordt veel aandacht besteed aan cultuur-denkers
als Ernst Junger, Georges Oumézil, Yukio Mishima
en Konrad Lorenz. De wortels van hun denken
(Nietzsche, Darwin, Heidegger enz.) worden bloot—•»•"" gd en verhelderd. Op kunstgebied bestaat geen
jjigeprate 'valse schaamte', naar eerlijke bewondei j voor scheppende geesten als Richard Vagner,
Arno Breker, Gustav Vigeland, Gaspar D.Friedrich,
Sluyteman van Langeweyde en andere vertolkers
van het heroïsme. In de politieke beschouwingen
wordt, ten slotte, niet bekrompen rechts gedacht,
maar wordt een verfrissende waardering opgebracht
voor b.v. de positieve krachten van het nationalisme in de Sovjet Unie en Libië, om maar twee van
de zwartste schapen van politiek rechts te noemen.
Fons

'THERE ARC NO HEROES ANY MORE'
Eind 198$ hadden jonge geuzen en nederlandse militairen een gezellige kout. Tijdens deze ontmoeting kwam het
gesprek op 'helden'. Wat zijn dat voor mensen? Na veel heen
en weer gepraat werd men het gezamelijk eens: helden vormen
inspiratie-bronnen voor idealisten of mensen met (af en toe)
een idealistische 'bevlieging'. Nelden hebben dingen gedaan
en gezegd, die ons uit het 'hart' gegrepen zijn.
Heeft Nederland veel helden? Gezien de aard van
.:iet geïilsrhap werd voornamelijk gekeken naar landmacht-,
zeemacht- en luchtmachthelden. Chronologisch werd de volgende opsomming uit de gezamenlijke parate kennis opgediept:
Eerst komt Gaius lulius Civilis, de Bataven-leider; dan
Jan van Schaffelaar, de held tijdens de Hoekse en Kabeljauwse
tuisten. Toen werd uiteraard de reeks zeehelden uit onze '
Gouden Eeuw genoemd: Tromp, de Ruyter, Witte de With,
Kortenaer, allemaal namen die nu nog onze oorlogsschepen sieren. Daarna was het lange tijd stil. Toen werd geroepen:
van Speijk, held van de Tiendaagse Veldtocht. Tenslotte
belandde het gezelschap in onze eeuw: van Heutz, Karel Doorman,
Spoor. Met deze namen kwam ons koloniaal verleden weer vers
in het geheugen en werden namen genoemd als C.Pzoon Coen
en Daendels. En de luchtmacht dan? Heeft onze luchtmacht
geen helden? Albert Plesman, Fokker, werd er geroepen. Maar
dat zijn 'bouwers', geen vechters, zoals de 'Red Baron' of
Rudel. Dus, als jullie er een paar.weten, schrijf ons.
Hoe zit het met de helden uit de tegenwoordige tijd?
Er wordt gezegd, dat iemand alleen 'held' wordt als hij of zij
al dood is en zijn daden geschiedenis zijn. Dat is niet waar.
Er zijn vele personen, die na een heldhaftige daad, als 'held'
zijn binnengehaald. In Nederland schijnt zoiets (nu) alleen
voor te komen bij sporthelden: Ard Schenk, Kees Verkerk, Sjoukje
Dijkstra, Fanny Blankers-Koen, Johan Cruyff en -dit jaarnatuurlijk ons aller Evert van Bentham. Maar politieke,
culturele of economische helden van hÊél het volk? Het
gezelschap zweeg toen. Want het noemen van namen zou
(politieke) kleur bekennen betekenen. Zijn wij dan zo'n
verdeeld volkje?
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*%ïchtlng Beheer a zaken

Op vrijdag 12 september 1986 is een vergadering gehouden voor genodigden van de Stichting Beheerszaken. Hiervoor is een uitnodiging verzonden met bijlage. (In fotocopie bijgevoegd).

Uiteindelijk arriveert men bij het Hilton hotel nabij Schiphol, waar
in één van de vergaderzalen de vergadering wordt gehouden.
Omstreeks 20.15 uur zijn circa 33 personen aanwezig.
Opvallend is, dat met name JANMAAT voor de vergadering aanvangt de tele
fooncellen in het Hilton hotel niet uit het oog verliest en zeer attent
is op wie er binnen komt.
Van de aanwezigen worden herkend:
JANMAAT
VIERLING, Alfred
VREESWIJK, Wiml
FRESCO, Joel
Als voorzitter van de vergadering fungeert
Volgens JANMAAT is
voorzitter teneinde alle twijfels over eventuele partijdigheid uit te sluiten.
Er is kennisgeving van afwezigheid binnengekomen van:
GIESSEN, Mart en M
Uitvoerig wordt ingegaan op het feit of JANMAAT wel of geen recht heeft
op de naam Centrumpartij.
Volgens
, die op de één of andere manier met de kiesraad contact
heeft gehad, staat voor 99 procent vast dat JAiöOAASL^de naam Centrumpartij toegewezen krijgt.
">--,,
Allereerst stelt JANMAAT de vraag aan de aanwezigen met wie er in de
toekomst eventueel samengewerkt kan worden en welke personen zonder mee
~~afgewezen worden.
t
Het blijkt dat JANMAAT zelf zonder meer Iedereen uit de oude groep wil
samenwerken.
20QM8
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Als voorbeeld haalt hij zijn eigen suggestie aan toen hij voor de verkiezingen de mogelijkheid naar voren heeft gebracht om SEGERS lijsttrekker te maken.
Dit omdat partijbelang boven alles gaat, aldus JANMAAT.
Dan breekt de discussie los onder de aanwezigen.
Het blijkt dST^SEGERS te gehaat is geworden en er zijn er maar weinigen
die hem in de jaieuwe coalitie zien zitten.
De terugkeer VanlüROOKMAN blijkt voor velen eveneens onverteerbaar. Ook
JANMAAT is het hiermee eens en voegt daaraan toe, dat een samengaan met
fbijvoorbeeld de groep GLIMMERVEEN eveneens ondenkbaar is.
'Zijn denkbeelden verschillen teveel met die van de Centrumdemocraten.
Ook de groep*
(Neerlands Herstel) komt volgens JANMAAT niet in aan
merking.
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Een samengaan met CP '86 acht JANMAAT zeer gewenst. Met nieuwe strakke
regels moet het mogelijk zijn een nieuwe goede partij van de grond te
tillen, aldus JANMAAT.
Besloten wordt, indien na de uitspraak van de kiesraad (17-9-1986), als
nog een groot aantal kaderleden van CP '86 zouden toetreden, deze mensen voorlopig niet in aanmerking te laten komen voor bestuursfuncties.
Besloten wordt indien de naam Centrumpartij niet rechtmatig aan JANMAAT
wordt toegewezen, de partij in beroep zal gaan bij de Raad van State.
De daaraan verbonden kosten zullen door
(mevrouw) geschonken
worden aan de partij.
Indien de Raad van State niet positief reageert zal de zaak aan het
Europese Hof worden voorgelegd.
Een ruime meerderheid van de vergadering beslist dat de naam#€entrum-"
democraten gebruikt zal worden .om door te gaan met partijactiviteiten,
hetgeen betekent dat als de naam Centrumpartij niet wordt toegewezen
men gewoon doorgaat onder de naam Centrumdemocraten.
De vergadering is van mening dat deze partij ondertussen al zoveel
naamsbekendheid heeft gekregen, dat de invoering van een eventuele
nieuwe naam alleen maar nadelig zal blijken te zijn.
De kandidering van de leden van het dagelijks bestuur zal geschieden
zoals omschreven in de reglementen van de CP of de CD al naar gelang
de naam die gevoerd wordt.
Gezien het feit dat er geen nieuwe naam gevoerd zal worden niet van
toepassing.
Naar aanleiding van de uitspraak van de vergadering dat men eventueel
zal doorgaan onder de naam Centrumdemocraten zal er binnenkort een jaai
overzicht verschijnen hetgeen alleen voor de betalende leden bestemd

Aangezien er op deze vergadering mensen aanwezig zijn die geen betalend lid zijn, zal deze kwestie later afgerond worden.
- Mevr.
doet hier nogal moeilijk over en wordt er met name door JANMAAT niet verder op ingegaan.
10."JANMAAT laat de vergadering weten dat hij op het eerstvolgende congres zal aftreden als partijvoorzitter en zich niet herkiesbaar zal
stel
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JANMAAT vraagt aan L'
of deze zich kandidaat wil stellen en hij
vraagt tevens aan de aanwezigen of zij zijn kandidatuur willen steunen.
L
zegt toe zich kandidaat te willen stellen voor het voorzitterschap .
Jliérna brengt JANMAAT naar voren dat hij zich kandidaat wil stellen als
secretaris van de partij. Het secretariaat kan dan bij hem thuis blijven.
Een kandidaat voor het penningmeesterschap wordt nog niet genoemd.
De aanwezigen zitten wat verdwaasd om zich heen te kijken als JANMAAT
met L
als komende voorzitter komt aanzetten. De insiders mompelen
dat dit een grandioze zet is van JANMAAT om SEGERS verder de pas af te
snijden, terwijl qua publiciteit één en ander ook goed kan uitpakken.
De benoeming van L!
zal volgens velen alle publiciteit trekken die
de partijfeo node ontbreekt.
Ook zal de komst van L! . mogelijk nieuw kader aanbrengen, aldus JANMAAT.
11. Tijdens de rondvraag vraagt VIERLING zich af of het juist is dat een
kandidaat voor het dagelijks bestuur door het dagelijks bestuur wordt
voorgedragen.
JANMAAT antwoordt dat dit juist is omdat het zo in de statuten vermeld
staat.
VIERLING merkt nog op dit een vreemde gang van zaken te vinden.
"" merkt op dat er een addertje onder het gras zit. SEGERS krijgt
volgens hem door de kiesraad de naam CP '86 toegewezen. Wat
nu precies met dat addertje onder het gras bedoelt, wordt niet duidelijk.
Een aantal mensen spreekt de hoop uit dat het nu allemaal beter zal
gaan.
" merkt op dat er weer gemarcheerd moet worden door de straten van Den Haag. Het Malieveld moet vol komen.
Spreker vervolgt met de opmerking dat hij trots is op zijn blanke ras
en dat er militant opgetreden moet worden. Nederland moet volgens hem
gezuiverd worden.
Menigeen spreekt later zijn bedenkingen uit over
en vindt
hem goed gek en niet in de partij thuis horen.
Omstreeks 24.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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Gravenhage, 2 augustus 1986

Aan de genodigden

van de Stichting.

Dames en Heren,
De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen de uitbouw van de Centrumideologie. Kern van die ideologie is te benadrukken dat "Nederland er in
de eerste plaats is voor de Nederlanders". De Stichting streeft erna op
korte termijn de krachten te bundelen zodat op korte termijn een invloed
kan worden bereikt in de politiek, zoals die in de beginjaren tachtig
gestalte heeft gekregen.
,.-

In het raam van de politieke kadervorming is het gewenst dat eindelijk één
lijn of organisatie wordt gevormd om het regeringsbeleid in door ons gewenste
richting bij te draaien. Meer dan ooit geldt voor diegenen, die ernstige
kritiek op het vreemdelingenbeleid en de bevolkingspolitiek hebben, dat
zij hun krachten bundelen. Eendracht maakt macht is hier meer dan spreekwoordelijk
van toepassing.
In sommige steden heeft de bundeling al plaats gevonden. Zowel in Rotterdam
als 's-Gravenhage zijn de besturen van CP, CD en CP'86 er in geslaagd de
onderlinge argwaan te overwinnen en op een langzaam maar zeker te groeien
en gegroeid vertrouwen de handen ineen te slaan.
t
Dat succes verdient voortgang. Daarom heeft het bestuur van de Stichting
het initiatief overgenomen teneinde een verdere samenvoeging van de diverse
organisaties te bevorderen. Volgens het bestuur moet een flinke streep onder
het verleden worden gezet om gezamenlijk aan een nieuwe, krachtige organisatie
te gaan werken.
.

'""
"~

Het Stichtingsbestuur heeft gemeend er verstandig aan te doen de voïgen,d£
besturen uit te nodigen:
De gefuseerde kringbesturen van Den Haag en Rotterdam. Het D.B. van CP,
CD en leden van het DB van CD186. Leden van de voormalige kringbesturen
van Amsterdam en Haarlem. Leden van de curatoria van de wetenschappelijke
bureau's. Leden van de besturen van kadervorming-, en andere Stichtingen.
De vertegenwoordigers in diverse openbare lichamen. Kortom, gezien de
overlappingen, enkele tientallen leden.
Gezien de toch beperkte tijd, waarin de vergadering zich moet afspelen,
is het gewenst dat de Kringbesturen van den Haag en Rotterdam nog vóór de
vergaderdatum van 12 sept. as in hun onderlinge vergadering een gezamenlijk
standpunt op de diverse agendapunten formuleren, dat in eerste instantie
door de respectievelijke voorzitters wordt verwoord.
Ook aan de andere besturen wordt verzocht, indien mogelijk, vooroverleg
in eigen bestuur te houden.
Mocht er politiek succes in de nabije toekomst te behalen zijn, dan moet
daarvoor tijdig de basis worden gelegd. Het Bestuur van de Stichting spreekt
de hoop uit, dat de wil bij de genodigden aanwezig is om tot een nieuwe
start te komen.
U zoudt de organisatie vergemakkelijken als U in het begin van de volgende
week laat weten of U de vergadering bezoekt.
Met vriendeliikÊxiroet

r

St ichtiï r-»cj
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Van Merlenstraat 54. 2518 TG

Postbus 63545. 2502 JM

's-Cravenhage

's-Cravenhage
-

Telefoon: 070 - 46.92.6a

AMRO-bank - rekening nr 48.01.64.754

-avenhage,

2 augustus 1986

Aan de genodigden van de Stichting Beheerszaken.
Geachte genodigden,

-—

Het doel van de vergadering is U uiteengezet in het begeleidend schrijven.
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn om een goed verloop van de vergadering
mogelijk te maken. De vergadering zal worden gehouden op 12 september
aanstaande. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht op die avond tussen
18.30 en 18.45 uur op het secretariaat van de partij aanwezig te zijn.
Laatkomers zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. De Voorzitter
verwacht U op tijd te mogen begroeten, mede gezien in het licht van het
gewicht der vergadering.

/•-

A G E N D A .
1.

Opening door de voorzitter

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Kiesraad dd 17 sept. as. Inventarisatie

4.

Voortzetting pol. vernieuwing na periode CP sinds 1984

5.

Discussie punten 3 en 4, eventueel in secties.
P a u z e

6.

Vaststelling naam bestaande of nieuwe vereniging

7.

Procedure kandidering leden D.B.

8.

Notariële acte

9.

Financiën

. 10

Secretariaat

11.

Rondvraag.

12.

Samenvatting en sluiting.

De secretaris wenst U een voorspoedige vergadering toe.
W.B. Schuurman
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"Top tien" vergadering Centrumdemocraten.

Op donderdag 25 september 1986 is in hotel HES te Utrecht een bijeenkomst
gehouden van een aantal leden van de Centrumdemocraten. (Intern wordt
een dergelijke bijeenkomst een z.g. "top-tien" vergadering genoemd).
De bijeenkomst is aangezegd.
Omstreeks 20.00 uur zijn aanwezig:
JANMAAT, Johannes G.H.

VREESWIJK, Willem T.E.

en

Afwezig, doch wel uitgenodigd: GIESEN, Marten T.
Tijdens de vergadering blijkt dat ook
voor de bijeenkomst is uitgenodigd.
In eerste instantie heeft hij toegezegd te zullen komen, doch in een
later stadium heeft hij
gebeld met de mededeling dat hij niet aanwezig zal zijn.
Volgens
is
""" erg emotioneel en niet duidelijk is
geworden wat
tot andere gedachten heeft gebracht.
JANMAAT deelt mede in de toekomst niet erg "kwistig" te zullen zijn
met nieuwkomers. De topfuncties binnen de partij zullen zoveel mogelijk
verdeeld worden onder die mensen die zich in het recente verleden verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij.
Ook wijst hij op het feit dat in de toekomst het houden van openbare
vergaderingen beperkt zal moeten worden, aangezien "links" er op uit zal
zijn dergelijke bijeenkomsten te verstoren en de "zwarte piet" dan door
zal schuiven naar de Centrumdemocraten.
Het gevolg van één en ander kan zijn dat de Centrumdemocraten verboden zuf^brden, aangezien de openbare orde regelmatig verstoord is. Vervolgens wordt namens het dagelijks bestuur officieel aan
het verzoek gedaan of hij in de toekomst het voorzitterschap van de Centrumdemo
craten op zich wil nemen.
: antwoordt dat hij een week bedenktijd wil.
JANMAAT deelt mede dat
namens het kringbestuur Rotterdam officieel kandidaat is gesteld voor het dagelijks bestuur van de
Centrumdemocraten. De vergadering ondersteunt deze kandidatuur.
_ JANMAAT merkt op dat hij ook
graag als kandidaat zou zien namens de kring Utrecht.
VREESWIJK zegt dat hij graag namens de kring Utrecht kandidaat wil
zijn voor een dagelijks bestuur plaats.
SOOA03

Varvolflbled nr.:

1

bij

JANMAAT antwoordt dat deze functie mogelijk voor VREESWIJK een te zware
belasting is, aangezien hij ook al in de gemeenteraad zitting heeft, wat
nogal wat werk met zich meebrengt.
Mogelijk kan VREESWIJK als adviseur aan het dagelijks bestuur toegevoegd worden, aldus JANMAAT.
Besloten wordt dat de kring Utrecht een uitspraak in deze moet doen.
Het blijkt dat
. zich kandidaat heeft gesteld namens het
kringbes tuur Den Haag.
Het dagelijks bestuur van de Centrumdemocraten heeft hier echter
moeite mee, aangezien drie mensen uit de kring Den Haag teveel van het
goede is.
Vervolgens wil JANMAAT de mening van de aanwezigen weten hoe zij denken over een plaats in het dagelijks bestuur van GIESEN en
ziet GIESEN wel zitten, doch
niet.
zegt dat de mensen door hard werken zich een plaats moe
ten veroveren in het dagelijks bestuur; in deze is VREESWIJK misschien
een betere keus.
is vol lof over
, doch vindt GIESEN minder sterk
heeft zijn twijfels over
en vindt
ongemotiveerd.
vraagt zich af wat
over ca 3 maanden zal doen!
m. a. w. weinig vertrouwen in hem. GIESEN kent hij niet, dus daar kan hij
ook niets van zeggen.
VREESWIJK denkt dat
" "voorlopig de wachtkamer maar iri
moet'» en GIESEN heeft zich dataatste tijd weinig laten zien.
vraagt zich af of GIESEN wel zo 'n harde werker is; zij
heeft haar twijfels.
kent ze onvoldoende om een mening
te geven.
heeft geen oordeel over GIESEN en
, maar
vindt wel dat hij zelf een plaats verdient in het dagelijks bestuur. Hetj
voorzitterschap van de kring Den Haag mag geen beletsel zijn.
Hierna korat er een kopie van een artikel uit de "Gazet van Antwerpen?]
d. d. 20-9-1986 ter tafel, waarin de vergadering van 12-9-1986 in het^Hi!
ton-hotel ter sprake wordt gebracht. (Artikel in fotocopie bijgevoegd). •
blijkt niet erg gelukkig te zijn met dit artikel en vraagt zich:
af wie hierover gepraat heeft.
i
JANMAAT en ...... vermoeden dat met name
en
hierachter zouden kunnen zitten.
Zij zouden wel eens door SEGERS, Dingeman H. K. '
" "gestuurd»
kunnen zijn.
merkt op dat hij een hartig woordje zal spreken met
mede gelet op het feit dat hij onlangs ook vergeten is convocaties te verzenden voor een vergadering van het Haagse kringbe stuur .
merkt tenslotte op dat hij er geen probleem mee heeft dat zijn
naam in de pers komt, maar dit zelf graag te willen regelen wanneer hij
besloten heeft de aangeboden taak aan te nemen.
Tenslotte wordt onder de aanwezigen uitvoerig van gedachten gewisseld over de briefwisselingen tussen het bestuur van de Centrumdemocraten en het bestuur van Centrumpartij 86.
JANMAAT komt met enkele eisen als het tot een vergadering met het be
stuur van CP 86 zal komen en wel:
— -Centrumdemocraten bepalen plaats, tijd en zaal.
-CP 86 zal de helft van de kosten bij vooruitbetaling moeten voldoen.
f
zal de vergaderingen moeten voorzitten.
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stelt voor daar nog aan toe te voegen dat vooraf
voorwaarden gesteld worden.
De vergadering gaat met deze punten akkoord.
Niets van belang meer aan de orde zijnde wordt de vergadering te
circa 23.00 uur gesloten.

JGÓAW

"De Gazet van Antwerpen"
d.d. 20 september 1986

verbroedert
tot één
Halfbroer
en Janmaat
n
Van onze correspondent
in Den Haag
De centrumrechtse partijen in Nederland smetten samen tot een partij, die deelneemt aan de provinciale statenverkiezingen in mei 1987.
Dat heeft een viertal rechtse
politieke organisaties tijdens een
tot nog toe geheim eenouden
vergadering in het Hiltonhotel
Schiphol besloten. De bijeenkoriLtt Mond onder voorzittericnap van VJ. Het. die eerder
ia tiet nieuw kwam als de halfbroer vmn nrinscs Juliana.
•J.G.H. Jmmaat, nu voorziner
van de Centrum-Democraten
l (CD), nam vanuit Den Haag
i persoonlijk bet voortouw om
l onderlinge vetes tuuen de recht| te partijen uit te praten. Die
' mondden eerder uit in de royering van Janmaat ab voorzitter
van de Centrum-Partij (<3*) en
dit jur ook tot bel faillissement
van de organisatie. De vier partijen, de failliete CP, de Gentrwn-Democraten, de Centrumpartij 86 (ontstaan na een af«pütiing met de O*) en net

Burger Belang Nederland hebben nu de strijdbijl begraven en
komen binnenkort met een gemeenschappelijke kiesfijjt voor
de «tatenverkjezingen. De nieuwe partij gaat de verkiezingen in
onder hel motto "Nederland
voor de Nederlanders'. Het bestuur rekent minimaal op twee
zetels in de provinciale staten in
Zuid-Holland.
Geprobeerd
wordt om ook m utrecht en
andere gewesten voet aan wal te
krijgen.

Trojka
Aan bet roer van de nieuwe
partij staan Janmaat, Mr. R.C.
Sang&ter, kringvoorzhler van de
CD 'm Den Haag «n ook Lier.
Dit driemanschap heeft de ruziënde en versnipperde partijen
de afgelopen «eken tot een fuiie
weten te bewegen om de fatale
politiek van de heersende partijen te keren en om Nederland
weer leefbaar temaken, zo blijkt
ui t een intem stuk van de nieuwe
partij.
v
i
,
Samen tellen de twerende
dubt zo'-n600 leden,-aftawmtig
uit Almere, Amsterdam, Den
Haag, Haarlem, Utrecht «n Rotterdam. De Nederlandse Volkv
unie en de partij Neeriarxb Herstel rijn geweerd om extreemrccbts buiten de deur W houden.
De naam van de nieuwe partij
wordt boogstwaanchijnlijk Gentrum I?artij-Nederland, nu de
kiesraad de» week een verzoek
van Janmaat om CR86 U mogen
heten, beeft afgcwezEn.Binnenkort vergadcrtteet pongret van
de nieuwe partij over de definitieve vuutelling, van de ktetlijst.
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Aa " leden

«?. sympathisanten van
Centrumpartij en Centrumdemocraten
van de Kring Rotterdam.
v
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Geachte Mevrouw (Heer),

^

mogelijk hoort U tot de velen die positief reageerden op ons schrijven van augustus
j . l . Het bestuur dankt U voor de vele reacties en onverhoopt grote financiële steun.
Daardoor zijn wij beter in staat ons in te zetten om NEDERLAND TE BEHOUDEN VOOR
DE NEDERLANDERS.
RotAerdamsj! lederi vergader i ng.
De op 20 augustus 1986 gehouden ledenvergadering was een groot succes. Een groot
aantal leden vergezeld van veel nieuwe gezich,£en hebben de vergadering bijgewoond.
Het gekozejj^bestuur ziet er als volgt uit:
^
F. CastèrlMins; Voorzitter; C . A . Freekenfibrst. Secretaris; C.F. Hjeff, Penningmeester;
i. -{ie KPHMM e't T . A ? V,d. Sluis, Bestuursleden.
Kiesraad.
In ons schrijven van augustus j.l. hebben wij enkele feiten genoemd waardoor het
faillisement van de Centrumpartij is bewerkstelligd, in een léétste poging om alsnog
met de naam Centrumpartij door te gaan is door Janmaat verzocht tot registratie van
deze Partij-naam. De Kiesraad heeft op dit verzoek afwijzend gereageerd. Eens te meer
blijkt hieruit hoe het met de rechtspraak in Nederland gesteld is ten aanzien van hen
die de belangen van het Nederlandse Volk wensen te behartigen. De Centrumpartij
is bewust stukgespeeld. de B.V.D. in cdsu b^jers wordt bedankt. Wij laten ons echter
niet afstoppen. Daarvoor zijn de belangen die voor ons NEDERLANDSE VOLK op het
spel staan te groot.Wij gaan met hernieuwde elan verder. Met de ondertussen volwassen
geworden CENTRUMDEMOCRATEN zullen wij aantonen
DAT NEDERLAND ER OP
DE ALLEREERSTE PLAATS VOOR DE NEDERLANDERS IS.
Turkse overheersing?
Dat Nederland steeds onleefbaarder aan het worden is moge voor iedereen ondertussen
wel duidelijk zijn. Niet om niets verlaat Ruding het Schip van Staat en investeert
het bedrijf van Lubbers haar kapitaal in de V.S. Steeds meer Nederlanders leggen
het moede hoofd in de schoot, beducht voor de toekomst. HET NEDERLANDSE VOLK
en de hiermede verwant zijnde souvereine staat is snel bezig te verdwijnen. Na de
eerdere Spaanse, Franse en Duitse overheersing, wordt ons land nu al jaren overspoeld
door een ware invasie van buitenlanders van allerhande nationaliteiten, hetgeen een
grote bedreiging betekent voor de autonome bevolking. Een immer falende regering
blijkt niet bij machte hier verandering in aan te brengen. Bij de laatste gehouden
verkiezingen zijn in deelraden en gemeenten tientallen vertegenwoordigers van vreemde
culturen gekozen. Als het aan de regering ligt zal na de volgende 2e Kamerverkiezingen,
ook daar een veelvoud van cultuur-vreemden zitting nemen. Hoe lang zal het dan nog
duren voor wij door heersers als b.v. Komeini onderdrukt worden?

Bewuste keus.
HET NEDERLANDER ZIJN houdt niet alleen maar in: Uw paspoort koesteren en lijdzaam
toezien hoe Uw verworvenheden ontstolen worden. NEEN.. .;NEDERLANDER ZIJN BETEKEN!
EEN BEWUSTE KEUS MAKEN, nu het mogelijk nog niet te laat is. Steun daarom de
GELOUTERDE CENTRUMPOLITIEK en meldt U als lid van de CENTRUMDEMOCRATEN.
Zij die niet op ons vorige schrijven reageerden kunnen alsnog een bijdrage storten
d.m.v. bijgesloten acceptgirokaart. Als U nu minimaal ƒ 10,— overmaakt, bent U de
rest van het jaar lid en steunt U het belang van het NEDERLANDS VOLK. Behoudens
het recht van bijwonen van vergaderingen en Congres, ontvangt U dan ook ons Partijorgaan. Wenst U een persoonlijk gesprek of huisbezoek? Maak dan een afspraak d.m.v.
een der bovenstaande telefoonnummers of schrijf een briefje. Indien U niet op dit schrijven
reageert, nemen wij aan dat U niet meer geïnteresseerd bent en liever toekijkt hoe
ons land verder afgebroken wordt. Wij zullen U dan uit het ledenbestand schrappen
en het beste voor U hopen.
\t Rott
van de Centrumdemocraten.
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Artikel, 'Pe kater van Eadiönem *.
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In irtutófcr 6Ï van 7-iö^36TrerBbheen een artikel pndër de kop: «De kater ;van!
Kedi«hem*. Het is gemaakt door drie ïeéjiingen,
r
en: getegd ka» worden dat hét trio een
. j.
journaliBtiek goed «t^j*-werk heeft afgeiévörd.
.
. |.
Bekende rècl*se>li«den ai* Wibi Treeeyijkj S^gerrÉ B'ijxt. geintervlèird en ge-l
yen hun mening over de liuidige sitnatie *an reoltjbii' Bederland. .,.'.,.
j'
Kortoaj een lezenewaardig artikel Kat on dié'reden aan' U wordt tpe'geibn--;-";'.
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vereist,

Centrumdemocraten en leden
van dé Centrumpartij houden
. ?eën verzoeningsvergadering' in
Kédichem, Brandbare.projectielen vairanü-fascïslen forceren
;eên Bruusk einde aan hel 'geheime eongres'. Nu, zeven maanden later, op zoek naar de betrokken partijen. Hoe staat liet
mét. het óhderzoele van de politje? Liggen de Kedichemmers
ri.óg wakker? Moe blikkert de
actievoerders terug? Durven de
Ce.ntïu/^partij en Cenirurndemtïergien weer een iSartrjcon-grèsjflan?;
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Mootiiek Seebregts

Eén dag na de brand In het hotel.
eggetje.
«s* het docfk-Kedtahémi Ünk» de rivier de
Lfcge, rechts appèl-én perefibmehi Vier Wtometer laf» wëitartd, koeien, fruit en boerderfen. Pe ktooetcrachliee ruét te wawdatgene wat de (waaUhooderd bv
woners in het dorpje houdt. Geen
theek. geen kroeg én maar é*n winkelde
mé(.drp0 en vermfceDi.
.
VMleen hot* »nêt ufeid*Bp de Unge. fen
Ideale plaats voor een weerstond oproepend par%ongre* van de Centrum Democraten (GD)r waartdjxxjk (oud) ledenvan de
Centrum Partij (CP) aanwezig zuHénzfn.
MöeBijk bereikbaar, onbekend en rustig. De
hoteteigenaBr'ln den Eng, Bympalhiaantvan
de CP. beseft ook dat zijn nota) een prima
plaala is vópr een yeroadering van de omstreden partiJen.Daarom vmarfichuwthij hét
CP-nukteid van Leerdam, Simon Sprong,
dat t4j bereid i» de partjjenfe berbergen.
Sprong waarschuwt op Zijn beurtvbur'geflwèstér Ckxpófaal .var) Leerdam xfcTer ifi
het peasweékeinde eérvbeatóten b$een-,
komst -van ' de Orrtf.urri "Deinocnten .-zal
plaatsvinden. Burgemeester.Corpbraal verwacht absoluut oeen mOeilijkHeden en
besluit geen grote hoeveelheid mensen
meer In te' zetten.
Maar het gaat mte. Ckidantódefleheirrihóu-

. dkig Jtomen actieVoerdersacMeriW adres
Waar' 'd* .rechtse pVtféden vetgadererir
tél Op dat fnóment zijn .Jar steèrlts -twee
taerdarrtae. agenten aanw»^rt4a «nlièle
seconden AMeWn er ró'n zes brandéhde
.staat meteen in'Bchtertaai». Oé meeste ac-

'

eewté congrefcgarigérs wegvtuoriten. Ze
springen door de ramen naarbuiten.-De secretaresse van Janmaat mevrouw
Gwelius-ScrttJurnan, raakt Wertfj dusdanig
üewond.tjat Mér:in haf ziekenhui» haar
been móet worden-afgezet . /
Op1de Of< einWaei-eert grote chaos . Van. alkehautö's aanrSden: De actievoerders w>• ten zfcrr uit de voeten maken, m^ar worderf
grotendeels (dguwiuiden'dóor. de póWe eri
(nwöher^s'uit'.Kédtchem. - -•
Simbrt Sprprjfr r «et tachtigjange gemaenter
raadstkl voor. d^ CP irt Leerdam.-aprlngt ab
een van dn tanWén ut; hét bramfendértóte»; .
rechl hi de V'*>en'vaiï een.aoem.'pa póWeman helpt de oude Sprórw pvérelrid en begeleidt hem naarde-dijk; wair.de «TÖCHTT» actlévoerdera notf ,nlet»;geétopt: VVanhopIg
vraagt Sprong de agent fe 8Chleterr:Op tie

"VVb konden- teen eert paÜtcérigrcM nowdat daarheen sprakevajikarrzijn. beglntde dèrt. omdat Üen prb&éht \an^ de leden zou.
oude rnanmzlln ééntje de tanige wég óver komen. b« statuten zeggen datje tien prode dijk terug te topen naar hui* tegeW hor- cent bijeen móét heb*;4n. eer je kan spreken over een partijcongres. Besluiten Uides aankomende actievoerders-in.
•toen -ö> buKeótanders stemrecht kregen, dens.zo'n congres 2^1 rechtmatig.
nöb ik mijzelf, kandidaat gesteld voor de Verder wilden we wat doen aan de royeCentrum Parti m Leerdam. Ik wl ntet door inenten van de heren Bruth énCiêr. Buttéhbuitenlanders geregeerd worden. Daarte- gewoon fijne collega's en capabele krech.géh komt rr^vBderfandslieveridgsvoiéHn teh .Ze horen bij de steunende krachten bhv
•opstand: Honderden miljoenen guktena .rwn de partij. Maar daaris ook nféts vah gegaan naar de biHtentBnó^rs. terwp er«i Ne- komen."
deriand.nlet genoeg celen zijn om róisdefit vKèdtchém betekent ook een paar èmotlcH
gersóp te bergen, De Centrum Partij i» In • neie Mappen. Er zijn drte gewonden gevaluifcvbgeri de enige part? die vandalisme en lenomdathet.beyöegdgèzagrteeftgefaaW.
crimhaBeit durft aan te pekken," vertelt dé En een paarxtóoerv later (s^e hoteleigenaar
tragtech verongelukt :W| dé -sloop van hei
fanatieke Sprang.
vla een r«ciamefoldeftje=dat in zft-Meveri- pancf. Ze» neb jk aéht dagen op de Intensive
tx« was gestopt, teaséroho over de kJeeerr care gelegen. Toen ik wegvluchtte voor de
brand, bank vandé tweede verdtepióg naar
kandidaat voor de gemeenteraad «n werd.
gekozen vnet '464 stemmen > 'Het hoge* per*"'• Het beton geslagen. In
•cenla^ fbütéritandera en de grote;werk Wèatandhttbfc met mTjn han in het glas geloosheid In het kleine -indusirlesiadie Leer- graakJ; het glas Is door'eën aantal pezen en
dam, 18.577 inwoners, waren 'een-vrucht- zenuwen gegaan. Ik loop nog bij^de fysto. bare voedingsbodem vod*de Centrum Par- therapeul en mjn hand wordt binnenkort
weer geopereerd. Den ztt ik de Utrechtee
*•'.:* Ik. ben m de partij gegaan vanuit m|n gemeenteraadsveirgadering bq met een verc^e^overtuiBing.vergeel u dat vooral bonden hand."
r^: Mijn vroyw en Jkztfn opgevoed mefhet
drtedéig snoer: Ooö, Nèa^flafKfen Oranje. Het te een lange rozige man vah 47 jaar, adWannéér één .van die schakete ontbreekt, judant korpschef vin Löerdam: Wïlöm de
Qast. Hu was de tèkter van het«iderto«k
Na: het Incident .In Redtehêm heeft Sprong naar het rgeval' Kedlchem: Kedfchenv te
•bedankt, voor het Mmaatschap van dé Cen- vocyrrwrndeinteressarrtstézaaklnzljoze.1 trum' PartjJ. Een. partij waarbinnen onenlg- sentwln^ Jarige loopbaan bg der poBtie: "Pó'•heid:h6eT8t, -karvvoJgéns' hem -niet overle- Woneel gesproken hè. Aan déze zaak zitten
ven: Ook te h| uit dé gemeenteraad gestapt. zoveel facetten. Daar moei Bcminstens twee
volgens eigen zeggen op doklersadytes. uur over lullen." De Gast. wl echter niet over
Maar hij kon niet meer tegen de langzaam de Juridische kant van.de zaak praten, omdat
verstikkende dreiging van buitenaf. "De te- de rechtszaak nog niet voorbij Is. Het onderlefoontjes en brieven. Wij zijn bedreigd met zoek heeft twee maanden geduurd. "Eigende dood. Na de brand stonden Ner mensen ^kls het nogsteeds niet afgerpndomdat we
voor de deur die riepen: 'Wij zullen hier een een verdachte nog Net hebben. Hij wordt
tweede Kedfthem van maken. ' Wl) zetten 's gezocht voor brandattehdrig en openbare
nachts emmera met water op het aanrecht geweldpleging, om het netjes volgens het
voor het geval dat. Bg eik-geluid zat ik recht- wetboek te zeggen Loopt ergens In
op in m|n bed. Diezelfde reUenschoppers Amsterdam. Ik denk niet dat de officier op
van het hotel hebben Ner ook een kei door hem wacht met de rechtszaak."
,• . • <ie voorruit, gegooid. Mf|n vrouw is er oud "We hadden zo 'n -groot aantal arrestanten,
' '«van. geworden. Mensen behartdèten mij •te- waaronder 75 verdachten aehukSgaan een
genwoordig andera. Sommigen -k^ken me misdnjf (artikel' 47 en érttST openlijke ge.niet meer aan. terwflf vréefnden me groeten. wekjpieglngen opzettek]ke brandstichting).
ryiaar ondanks afeswat erfegebeurd. W* Zoveel 'verdachten zie Je zelfs niét natiën
overtuigd van de principes van de Centrum voetbalrel. De arrestanten bemoeilijkten nel"
Part! Voor mij staat de part? op ttozeHde onderzoek omdat zeker de heft onder hen
hoogte ete riet koninklijk huls," verten niet wilde antwoorden en dal tot het eind
heeft volgehouden."
Sprong met' vlammende' ogen.
"Verder te Interessant dat we twee -partijen
Dé neer Vreeswijk, secretaris van de Cen- tegenover elkaar hadden: Centrum Demo(runt burnocraten en CP -raadslid In de craten en de anti-fasdsten. We wisten .van
• Utrechtse gerneenleraad.^was ten ttjde van te voren dat et een vergadering van de CenKedchem secretaris van de-congreaeom- trum Democraten zou plaatsvinden. Onmisste: it&poRtiske consequentie van het danks paaszaterdag was de bezetting met
drama in Kedlchem is. dat we de bundeling twee man uitgebreid. Het is onzin om te zegvan de Centrum Democraten en de Centrum gen dat we hier Ie weinig mensen heidden
Partj rttet, hebben kunnen bewerksteMgen. rondlopen. Bovendien kan"ledere«n welDe bedpefing van dfe belangrïke verga4n- zeggen dat vergaderingen van de Centrumrinjj was om de tw»e partijen weeraamerrte democraten o* aanverwante problemen gebrengen, omdat' het zinloos is tegen, elkaar ven gezien de reuen bij Boeket, maar daarna
te knokken. Maar we z^n niet eens aan ver- heeft de Centrumpartij genoeg vergaderingaderen toegekomen. De hearing partijen gen gehouden die zonder erüg probleem
Segérs van de Centrum Partl en Janmaat zijn verlopen. Achteraf zeg ik, dit overkomt
van de Centrum Democraten z^n niet eens me geen tweede keer."
.aan het woord oeweest."
De Gast vindt dat de consequenties op een

tJHétal geEüedérf Jkjgen: ihaefschappelfjk; •
pöMlonéel enjuridtech; . .
De pölWeln Leerdam te gedurende enkele
maanden vwstertjt door het bijstandsteam
ZüidWest-Nederland: "Ik vertél ja .-dat we
(het korps) door Kedicnem tywéjfhojriderd
overuren hebben gemaakt. Alsi datalkwnsal
in.vrijet|d teh^betaaW nwet worden, ben tk
hét hete rechercheteam een hat/ Jaar kwift,
Kedicriem bewast dat we bf escalaties te
Wetnfg menseni hebben. Bfl'ons bespreken
. we persópr*fkeefTX)tk« hoott ma^r* weet
datKedicherrivowonsinèénWapèenrioop
stress betekende. Iedereen moest aan de
bak. Zes •Uur na:-de'brajid moest a) bekendwp wie we wel en wie we niet'vast zouden
' houdenv De[kardinale vraag bij het komende:
proces zal dréalehom de vraag of Je iemand •
dte niets zegt wel kan vasthouden."
"Ikvind datJftdèréehkmïek moet kumen teveren en zij die onrechtmatig vastzaten kunnen wat rrf betreft een schadevergoeding
krijgen."
'-.'.'
Adjudant DeGastneeftgeenkranteknipsels
gcfezen m de ^d dat hf bezig was met het
onderzoek naar de achtergronden ven KeoV
. cttmh -Maar alles is bewaard «ri éénï ptekboék-.Ómdat h| één dezer dagen aan voormaiga rechercheurs uKe«nzét»ng>0yér de
•zaak Kédicfwm1 gaat geven, heeft .W] dé
vérscnRendé knipsels getezert: Over het at.,gemeen te hf niet ontevreden met de berichtgeving[In depers.Wttt riem wetopvatt te
'de vergankeflikneid van-ntouhw'. "Nadé gebeurtenis was Leerdam eenjwéek In de ac-

Mm van Oranje.

gfiS^fSï^^Pï^lg
t, daWi»teës«n hoorjé «ets meer."
Een kraritekop mét: -POUTief AAtTrdöat
p»i. pe- ÓBst: •*&> dé felevtalé Heb ft
'B avowte één van cfesktievoerderé horen
beweren datihet wét tori lAgemaakt-éb er
tweflipëtetpoiB ME -èrs hadden gestaan,.Ze
waren er zo over heen gelopen."
"Kijk de pottte heeft heel lang in een glazen
huisje geleefd en dat is pas de laatste jaren
veranderd. Ik word ook niet graag In mijn
winkel gekeken."
"De pers heeft een belangrijke functie. Als
je ze geen informatie geeft zoeken ze het,
dus kan je ze beter voor zfj. We hebben
een persconferentie gegeven en die te letterlijk weergegeven. Wat ik heb begrepen
uit diverse merrfhgen in de media, vond men
dat de partij die veten toch verwerpen beschermd had moeten worden."
Waf is hel Kedlchem-ettect in de mittscftappjf?
"Ik denk dat de CP en CD niinder kiezers
hebben gekregen. Dat denk Ik besfist, jammergénoeg kan ik niet peten of minder
Leerdammers op de CP hebben gestemd bj
.*Jle.landeHjké verkiezingen dan bij die voor
jbe gemeenteraad/ Of de actievoerders
Mn.ftwtqMf:.he1bbéh ingetóel*an De Óast
ntó zeggen. &zïn: wel veel .bnevenöpftet
trwtattértei
cornrnenlaar zpab: 'Jukte luidden dc'boel
kapot moeien schlèt*n\r ook die
scheven dat de portie de CP «te hand boven
hethpoftfnbudt.
Het CP faadsM In Leerdam is mrhiddeteafgetrederï. De Gast: '* neb:nog eens een
hete avnrtóifó hém zitten praten. Die man
leek: helemaal h elkaar geklapt. Hij sprak
maar tiysr piaóje en hetyadéflarat Volgens
mij is rfl een ztelga'pion van deCPgeweesl.
Trouwens mét dte andere kandidaten voor
o^.GP kort* partl niets beifllnnen. Daar»len bekeridénlwi de.póBtie lussen." Over
deWenÉeWvan'detetortden'doelOéXiast
géén Uft8pr8ak...Ni.Kèdlcriem zgn de re«c.«e8.uft>MM:stadfez«w.lauw. OévGasr: "Niemand rtoudltzich ermee bezig, voorzover Ie
<twéet-.Er z^ «róyeej toeristen geweest tie
vbigende dagei);T|Mi («k. En dalbegrgp fk
niet" • ' • - . '
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Een
schodd zfln. dat normale orde en gezag er
niet op te Ingespeeld.
De Leerdamse adjudant Da Ossti'lk ben
van mening dat de arrti-fasdsten Wjrboder
goed gaorganteeerd wanwi, £| wMén preöés waf z(| wlden; Dé brandbommen zijn
.üirgëdeMdmaar.nientand heeft b| de verhoren ook m^ tets tekende Of de openbare
brdöaidan ntet pp deze gróepen'kan inspelen hangt af van desinformatie dte z| vooraf
krfgt Je komt nooit binnen in een gestoten
organisatie, tenzi je infitreert óf er moetr n
lekken zfi. Had ik van tevoren geweten dat
het zo zou escaleren, dan: had ik zm pete- .
torn .ME ingezet. Persoonlijk getoof * niet
dat de actievoerders niet komen opdagen
bi d» rechtszaak. Het zou öok'^ohdeV
dom zin. want 3 hebben verrekt goede advocaten. Br-zljn 75 verdachten. 'Stuk-voor
Stükfofgen zl een brief thuis of z|maar w»"
Over de acöévoerder» heeft de Utrechter
VteeBwfjk^èén mening: Anarchtown efilBfroristéri dieelén laven Van één i^Kéring.Dk
begrip het wat.zë'hftbbèn een leeg utttlchtkxw bestaan. Zoeken sensatie en «vontuor.
hoe maakt zentots u». Of het nu gaat om de
paus of om de amputatie van Iemands
been..,puur staatsonderroijnend." Tussendoor geelt Vreeswijk toe nooit Iemand Van
de anti-fascistén té hebben gesproken.

ijk yerterdat r» Kedtehem géén rellen meer hebben plaatsgevonden rond hurt
it* orndat^deze- uftefst Q^helm
Zetwerken met tuissenadressiti en
'ontvoeren' de (eden vUt het huls van Janmaat of Vtrmswjjk naar een ontmoétioQSo*rrte. Vreesw|k zelf zegt gesterkt lA het
dramtf Ijèdkjrwm. te zijn getomen: "We
paan'kelhaTddcfor, dé maatschappS is der- Het AFFBA, een groep anti-fascisten uit
mate VBJGtÜBkt; hel gezag is absoluut filet Amsterdam, weigert ten aanzien van Kè*
streng genoeg.; Kijk rt«r dé v?l overgebte- chem ats «roep haar rnenr>g te géyen. Er
vèp.aTré8tBnten:uft » die zogenaamde =artf- heers» teveel verdeeldheid binhen de gftfefascisten; Déjortgef» toperi vrij rond. Hun deten. Hetzeffde geldt voor andere anti. namen zin verdwenen uit hetbevöfcfnflsre- fascistische .groeperingen uit Amsterdam.
gister, jee. zorgen dat ze.«eeri identiteit meer '. ie zal het meteen aantat persoonlijke me'
hetibén. Ou» zKn zé volgende maand bj da ningen moet on doen', te een veelvuldig gerechtszaak niet rneer-op te roepen. Waar hoorde reactie, in Utrecht is daraffdera. De
mijn heWgeovertufgirtQ worden xSe jongens mensen van AFCU, Anti -fascistische Comlblverstèic veroordeeld,, let op mljh WQQT- te Utrecht, staan eensgezinder achter dé
den;" Volgens <te partijsecretaris opnieuw standpunten die naar. buiten worden geeen staallöe van georganiseerd 'Rriks'. bracht.
:tinksf zpifderjnate goed getraind eri ge- .PietBerenls eerwah dé stuwende Krachten

binnen de anti-fasclstische beweging van
Amsterdam en bereW om één persoonlijke
merHng.te:geyen^HIfe-voorhorde artfes tegen de CP erf CD. "Voor dé oorlog waren In
Nederland eenaantal fascistische groepen
'die-hun gang konden gaan. Memand '0eed
wat. Link» heeft te tang Heve err aardige actte» gevoerd, puur materieel gericht. Dat
.haalt nfer zoveel uH Rechts daarentegen
heeft aUfld hardere aoBés: gehad. Zó*>der
scrupules. Eén bom. <n een Turks Koffiehuis
in Amsterdam, een persoon In de gracht
gooien of géwoondoodsteken. Dat is de actJevorm van recht*. Het CCC in België (een
anarchistische groepering) heeft attijd ge. probeerd om alteen gebouwen té raken met
hun -aanslagen.'"
.
• - . . ' .
Het AFGU is pertjnerit tegen geweWadigé.
setjes, .Fréerk Is actief W van d» comité. :
"DatzjfrP nou «et #8^ typische, tesctetisphc
rnettxxtenwaarw|tagehw«»ri
: : ...'..
vechten. Ëen:vergao^rlrHj vbflrkömen erf
verstoren kan op zoveel andere roantecen:
.zaatoigenaren tjpbeten. «en blokkade Qp;
zetteft, & é«n inval dcéhfef de zaal:;,V^ ge?ven meneen dféwf oproepen viadéaférnl|n
Wtehtingen over de rfsteöi dte aan zo^acv
ten als zf ergens naar toe gaan.
wfl geen mensen Si éeri zaak oietrakken dte
rüét weten waar zij 'aan toe zijn. W$ gaan in
de toekomst héél vox?rzk^ te Werk wam
neer er weer een tandélfw actt? op'tóüw.

'

"

.

•Over -tiet mödént h» Hedjchero"ls-vé$r<.
.gesproken, r^ rréesté WtieH'was op-de
vcwbereió^ van. o» atttó gericht; ifreerk: .
"Omrtü mer«eh1e.gaan«lnwj|zerv#efbu- -•'
Wn gemaakt hebben, te zinicos;Hi>t gaat erom dat In de toekomst geerv-menoen wordengébhrikt «te rugdekking voor' één paar;
anderen. Ata orgartsatie moet te. je waar
kunnen maken tijdens zo'n actte; Je móet te
howdenaanderegetodtevantevorenzfiat^
gesproXfen. Dat 4s ki Kédchem nfet jjé-,
beurd; Daar heé)teen*teinegró^ mensen

^.^^V^.-r ^;'-.^C:.Av£'.!V;-. • ./•rw-.-ï'.i.a.'-.-rV'-..- <:-'.; ^-^-- '*• .-•:#**•••': •>•-•" «-• •

K*icpsct»efW,d*Q«tt.

CaseUut-Schuunnih wontt'weg'gvdragm.
T"-f*
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KWVédht Wneigen hanb1' genomen."
Freérik: -Het is onzinnig/té denken dat 'links'
zich aan het groeperen en «teïk maken ». Ik
zou bijna, wüen dat het waar was, Dat wij ato
Knksé beweging kracht zouden hebben. Als
de opènbare»drcle wH, slaan ze ons weg als
vliegen: Wij werken niet met khbkptoegen.
Dat de CenWufl Partij hel wel kan, past In
ons Mjmèai waar de jxrirtiek -geen halt toeroept aan fascisten. 2i zijn gelegitimeerd."
De' staatsorxtermijnJng waéf Vreeswtfk-ovér
aprèflWjBllBldénJót'öètotaterchaos.OetotaTe'chaos kërunerkt zteh volgens hem door
•iftitefrijgstoze bejaarden en daklozen'. De
bürgerVoeH zfchnlet imervqJtg.'Wonlrigen
worden vókjekalktmet graftüy. Drt maakt dat
dé burger, zich radeloos voelt. *Mehzalei~
*aar<rfcs%aal de hersens Instaan, op dat morhén) zijn we rijp voor uttrfcfinks. De Russen
komen precies ato Chroetjsjov heeft voor.-;"1-ök»:-:Europa' valt ate een rotte appel in
TlOslands schoof: Nederland zal zich ih haar
wanhoop wenden tot de'jhand -van --de
meester: ^bönimurilst. Maargoed,-zo ver
zQn we npötjlet, ondertussen gaat de herbïne^iioW«ei:Aw erifcomen de Tamüs.hler.
heen (hél blok^an önseconomiscKe bis«n).
Éri npg'steedB derttf 'mtin dat rechfs.fa'
8cfe8sch«nv(ésis." Vreéswft vefmoedt .dat het 'zogenaamde
anjH7fa«5t8me' b| be'turgeTl-flan Inytóed
h»sft ingeboet/Voor hem was f het een dUfdeiük beyajs dat z|n «uftaUfie In .Utrecht
aoepel M yertoper»; Alhbewet.de: chauffeur
Van hét fé InstaBeren raadafti vanuit dfraufe
stansten mpt rode vlaggeijzpu hebber* gezien oTe op o^ rnobwkVeenhfeid Inmarcheerdenr " '. ' '.
PW 'Beren: "fc <Jenk ntet dat hjrt ^intl:

fo zïen géwBest bg de hnstaïatte-van de é»vwaVcp-kiJ.iin.ln dé gemeenteraad. Bf d*
goiW aeoDiörtlIni"»* acKes w*»n veel
mensen bp dé been; k yind.dai **s ook
hierb|verkeerrJ gereageerd heeft: Heelge-

I

-advocaten

geen
géén:

denen gevonïMh wdarop^le.GP UK dé ra»
geweerd kan worden; Omdat het eenparig
is dte rsacfeme propageert. Toch zitten er
nXi Cf-rwdsleóen in diversö -fleméeriteraden. De ArrMérdanise burgemeester, Van
Thijn, reageerde hierop, flat tfe/fcP t*dê^
mocrötisch oogpunt fe toegelaten. Ik vind
dat Snks veel te vaak doet afcf bepaakle
problemen niet :bestaan. Je: kunt ;W voorbeeld niet ontkennen <W- .drugsgebruik
diefstal abb>rerschïnsel heeft. rt

Dé
(aatate-Janan kwamen ef aleen«J*n toe nog
bussefr met bejaartfen. maar dat nam ook
steeds meer af,"

dit drama dat de Centrum Part^ uit dètweedé ICBmertevérdwenen. «k geloof njét Mhet
Kfltfcherh^ffect.OIepsrtilsterlonder.gegaanïBBh haar eigen 16» kreten."
,
oorzaak van de escalatie. Do ene teirorlstengroep keerde zich tégen öe'andere. Ik
Terug naar Leerdam, de zeteJvarrdé C .P. in
"
. d0 raad Wp onbezet? VfceBSwffe '1k per- wat die allemaal b| ztch.tnddén.- GriezeSg
sbon^k heb goede hoop opxfeierugkomst genoeg teek het of wij midden In een ticiérfc« Bctibn film zaten de middag. De; 1nwdvan Sprong. Ook ornflat hg öeaccepteeW
was in de raad: Dte man heeft Mn .gewétdh ners yah het dorp keerden ztah tegen öe acge Map gehad Van hét hele gebeuren ki Kè' tievoerders en hielpen de politie mei arresteren. Sommige boeren hebben- een'
dtehem. Daarbij kwam da royering van mr,
IJer, zin^rota Idool én ook de drUk van zijn • paar van'dM jongens opgesloten, maar wie
omgeving vlei ndm niet gemakWMjk. 2ijn dat deed. we«lknfet."~
"hidsbaaa heeft hem uil huto wïRen gooien, "Na het oveflgden van de hoteleigenaar
maar dat hebben we opgetoot; dat te wvdö IttbMn wgzefr ook niet meer over dte ge-.
beurtenis gesproken. Het is dorps eigen,
dat wat gebeurd te, óók echtvoorbl tó. tekar. nu we geen zelfstandige gemeente
Is vr niemand In Leerdam dié hem kan vérmeer z^n,.z^n veel mensen In hét yorp
vangen?
gestopt met pöWleKe bewustwording," al"Nou Ja, Leerdam had Hen kandidaten dte
dus mevrouw van Stapete.
ilch beschikbaar stélderr, waaronder
Sprong. Aïemaal beste en. «eyé meneert
De hoofdonderwijzer uit Kadichem, dé entzöfirJer ^wBtteké «choHng.. iSprong ta:een
ge notabele dte net dorp rfi is: "Weet )e wat
goede. Hftat oodanka zflrrteefdtSd b^zonder
vitaal en^^oyeralopaf.AJs^kattekwaad
gekwf khe» ergsteteVóbr.eendorpé» Ke. ziet, stapt hu riaarde politie. Eventueel zou- ••dfcheni, hét gsvbol .darde -tf aflkjheid-ts aangeiast. Je moet je voorstellen dat ol één uiden er tweerrtensenz^r» dié Sprong kunnen
terst gezapig dorp te waar nooit Iets gevervangen, maar de è$n woóntltUN0n-.lAerbeur}. Je auto doe JerttetopsW en de Wrïctemen de ander igibang voor z(jn baantle 64
Afcert Hep."
gÉhucht'ult de verhalen vjanX^jm Sten': Het
**^ mlsdrV' vond vbriö jast' pfetó. één
iMévroviw Vari«tapei*;*»woon«ör van KeWeJne/aêfstar.,Menswi wonen hêAiiewust
dlchem en actief «i hetkerkwezen, zegt dat
in dH rustige gebied. Pear Mezen ze-vpor.
er naderhandJh hel dorp ntet meer gesproDie rus» is verstoord, op een zaterdagmldken fé over <fié ene paaszaterdag. "Het was
-niei juist da» hethotol h de brand ging. «naar dag.Jeweetwri.eenttklsÖpdatergeenkip
op straat loopt. Later hoorde ik mensen zegniemand "mocht dié hoteleigenaar bijten

genv-'Mgri Kind wa» In «Je tuurt aan hW spé- vböw» kan notjarendurehï JeffioetooJtgMd
(eni' Stel je voor wat «r had kunhen gebeu- hebben dm da boel weer ople'bouwen. Ert'
we krijgen wttarschfcfk.maar de netft Van
ren.". .
•
'•Bewoners hebben het de acMevoerdera der waarde van het hotel. -Maar dit =ptekkfé
heel kwalijk .genomen, dat ze de rust heb- verkopen we nbolf méér. ondanks dat we
benvarstoord- Ik kan rtêt zeggen dat Wet in- geeti relatie hebben met het dorp, nooit gecktent het :poitiek bewustzijn heen ver- had trouwens. Daar hebben wij ook géén
groot. Daar zfri Kedkjhemmers-ovar het* behoefte aan. Wij zfr import."
genieën rtetzornieè bezig. De kandkfaten
van de PVdA gaan alteen niet ominet dje.van Hoe ziet de toekomst van de Céhtrum Democtraten en de Centrum Partf er u»? Tij'
de'WD, daar
"
dons een gesprek met O: Segtjrs'als tande>
'•Jflk voorzHtéi' van-de" CP- ep VröösWïk, SéWat heófrr t e v r p d w- ,
•éérrvarföe stachtotfers méegemaaWftóke- CTetötevandéCDII^a^ond^hlngé-politléke relates uiterst sfecW en verward. (De
dichepi?
Ató secretaresse van Janmaat was ze aan- heer Janmaat wa^ohberelkbaaf.)
De leek op afstand stelt vast datnètdoefvan.
wezig op de vergadering. Bij een vluchtpoging. nadat de brand was ontstaan, is ze met het pertilcongree-ih Kedlchémiöt opïwdén
haar^ been In een gebroken rult.terecht ge- ntette berefkl, Men kibbelt over een samenwerking Wstbombinatie): Segen> vhidt het
komen; Later ter het rechterbeen afgezet.
Op het ogenbUk teert ze lopen mét eenipro- een stechtideeen Vreeswijk is een fervent
Bwse. Mevrouw Caseüus zat ten tijde van voorstander van 'bundeling der krachten'
h«>iierytew in het buitenland. Volgens haar Segers zegt.dat. Janmaat -politieke.standman is^e nog meer overtulgd.dat 'herstel punten inneemt wüar h? niet achter kan.
van de democratie nodig is'. En zé zalzteh staan en Vreeswijk beweert dat Segers Ut
dé -gratie Is ofj zjjh eigen teden; omdatfif 4e
'1
Meneer: Caséltó verte» verwlgerw dat de oorzaak is van het-Jatfaêment-van dé CenCP een somma ven .70:000 gilden aan trum Partij. Segörs zou te weinig steun krijsmartegetd heelt gevraagd aan de Kamer, gen van zijn-achterban.
•Meer w£et h? er nfet van. Van de Centrum Dé Centrum Patlij WO opnieuw de CP stichten als CP'86. De CD üjkt eéhier op dto
naam te jagen.Segers vertelt dat dèCP'86
el staan ingéscnreveri bfl dtf kiesraad, maaV
Voor. de ! fam*e • van hél afgebrande hotel Vfeeswijk wéenzeker det dat getogen te,
heeft de CP niets gedaan. Vreeswfc: "Ze Waar ze echter*Jlebef.aan denken zifnrtetivWHen geen steun. Het z(|n nog wel sympa- wé strategieerioni beschenning van dé partnteanten, maar.zowel van ons als van hét tij té waarborgen.
dorp w«értjreiiieb weten. We waren opde
begrafenis yan meneer In den Eng en^ze
Vreeswijk meent dal het de beste optossing
helbben-van óns een bloemstuk gekregen.
Is dat de twee ^Jartöen regionaal één l^stcontbinafle aangaan.(üsl CDGP86), Een
fcw^htf
verder filet."
Lab jri den Eng. zoon van da overieden eivoorstel wat Vreesw% al jaren steunt. "De
genaar ztet ;het .tets anders: "Ach, geen
peraoonNjke rancunes (oorzaak van het ontsteun wOten.zoKgt het ntet. Laat ze maar
staan van dé twee partSen) moeten worden
een paar tón-stortért op de giro. Dat i» vergeten. Met de ervaring van dé afgelopen
jaren en een aardig gevulde kas, moei het
steun."
lukken om door te Stoten la de poUtiek:"
De zöorwin den Eng wMen het hptèrwéer
Betekent het dat de Centnjrti Dsmocrefen
opbouwen, naar vertutdl aodertiaft maal w
grobl:!-Jjsp: "Ja. We moeten Vel. -anders met Segere aamengaan? Vreeswqk: "8ekeert de verzekertnc ntel ütt. Maar de ODgerHseftn omstreden figuur, ook iri eigen
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nörtd
verterrtré intwt Umburgs Dagblad mêt:excM'
ses aan mensen .«e' ongewenst -op de
kiesiqst waren geplaatst: was da porti ntet.
faiiet gegaan. Te koppig om zljh excuses
aan té Waden. Het te té betalcheWc.ómöyer
. Ie praten Kijkje kan leden royeren crr hojae
telefoonrekeningen inctenw. niaar de partij
taWettetengasn^geèWnlemarid)*.,
De CP heeft Segers niet hetemaeütatiafi yalten: H| doet nutetsaörtaf df^^scnermén. "
dahks dé WSÓfden van Vréeswflk npemt^e~
zend beta*ende leden van de CentrunlpBrtll: '
.Aan hém de vraag wat :Kedfchem, bg ham
'oproept. -.. , . . ' , . .
Sègén}:.AJa. kwasér niét. Het was.eénver.gadérirtg tussen een afspttsfcig van onze tedenénm-ledén.peCPnMgeenaandeél.
.fc vond het onve»0;«rhèenfe gaan. omdat .
de óverhekJ o^en veBkjhektegararitfes had
gegevwi: We hadden eerder rotzoö* gehad
bfj een'panicöngrés in easkel, «oor.ml| een
goede f». Desopdanksknigt de CP toctrtïe
sctnjkJvaidttgsbeuren.Wïzjnde'oebetén
Hond. Ze noemen ons fascisten, retótjesfokkers: Wl( zouden mensen bedréKjeh
en ki elkaar slaan. Datls persé rtel waar _"
Op de vraao of er Wnnenkort sprake Is van'
Uündéllno van kracrrten1,, het sanwognan
vart dé CP «n CD wordt Segers woedend:
"Niet waar. degens te dé.moeder van de
gedachte. VVi zultóhfiiét samengaan., Janmaatbeweertdat.cxndatnlto.-ikinaartjrEe
naam: Centrurt Partg f^ yersjcW tuisen
Jariniaateri ons is dat JanmaatVeel radicaler
Is. Hl gaat uit vaneen Nederlar>d: vpor^ de
Nederianders, geen plaats voor buiteniandere. Dat is bétec^iél^DeCP wil alléén dat
dé Éégatan worden opgespoord. Tochten
normale zaak? Dat zou Je denken,
nebben b^ hand kunnen loggen op één rap-.port van dé vrearidelnflënpofite; - Daarin
staatdatzeper.jaaré^.hoogufttweéfegaten het land- mogen u«z«»fen. . Anders:.zóu
het puMaVfcuririeri denken dat zé:dlscHmifieren'«n aan razzia's doen." De bron. van
nat rapport bW hét gehe&n van Segers. óp
het punt van terugdringing van criminaliteit
zouden CP én CD hetzelfde denken. Terugdringing. verscherping en uitbreiding van
het poWoneel apparaat, dat meer bevoegdheden en deugdelijker materiaal moet kn>
gen dan pp dt moment.
Segers vertelt dat de CP zich wel gaat hergroeperen; CP zou CP'86 moeten worden
(de oude CP bestaat niet meer; door failissement opgeheven). Onderdeel van dé herDroepering van de CP'86 'zou een baHotagecommisste zijn. Deze commissie zat het
nieuwe CP-Wvotedig natrekken, eer h| of
z^ wordt toegelaten. De batotagecbmmis.ste bestaat ültde partijleden: mevrouw Bouman; mr. Beaux an mevrouw Term$tt.-Ander
onderdeel Is de verzorging van de pubücV
tett. Sinds de Nwtorlandse pers de GP .
' doodzwijgt, te de party andere communicatiekanalen gaan zoeken. Sagen praat óyèrgóéde relaJws mét 'Dé Gazet van AhtWerpen' en 'La Sk*1 In Raikrflk. Persberichten
gaan naar Engeland (BRT) «n de part? pn>
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beert vort aarifeipondléKrifgen In DOK*
land. Segere: 'Daar gaat' het erg moeö^k.
maar we z§n in onderhandeling met o.a: de
.ZOF. Als we in Nederland geen voet aan de
grond krijgen, verspreiden we onze informatie buiten Nederland. Het komt hier toch
wel aan."
Segers vertelt van de goede banden In het
buitenland met. 'Het Vlaamse Blok', een
rechtse party in België en de partij van Le
Pen in Frankrijk. Hij ontkent enige verwantschap met Rost-Van Tonnfngen, Glimmerveen of de Centrum Democraten van Janmaat.
Vreeswfjk: 'Ach die Segers praat maar wat.
H| denkt nog steeds dat hï het bestuur
voorzit. .Hij staat alleen, hij heeft er de mensen niet voor. In zijn eentje krijgt hg cue partij
niet overoinoVOrn steun en handtekeningen
te- werven, .moei > .de straat op. Segers
*oml niet var* zijn stoel, want hu heeft last
van ëvenwichtsstpomissen."
rMfben v^mertnfl dal op réatonsal hfveaü
de partijen moeten samértwerkBn. Geert fuWe moetenibunde- .
en fletoöfwaardiger;

.

.Y^loffleftjfrGoentvan het vo*
rVfel b^ onö steo^ wfjidat ze verwafd-zgn
r Interne '.pfob»ëmen. -We komen
; doormétkiSharl* resuttalento
^zalhet pubfefc In ons moeten getover»; Ut weet wel waarom 'Segers slecht
praat oyer Janmaat. Omdat -mevrouw Segers en Janmaat een verhourting hebben
geheel, Datmóeten zij weten, maar mag het
belang van hét tand en de kiezer niet schaden." '.
; fk heb rrtét mr. Bakker van de
' kiesraad gebeld, dte Heèffmévarlek! dat de
CP'8,6 rite» kan bestaarr; omdat de CP nog
ntet pffteJêel faMet is verklaard. Oe uftetag
vervvachHk deze maand. Bovendien .heeft
dtepartf;geenöeld."
tenrfiontacterv hebban .met het bültönlana.
•Misschien onoffteiéel in België. Er heeft
' rwel laoti»» een artikeltje gestaan In de Gazet
van'Amwérpeh,%'dat handaid» over defuafe
.tossen orize partyen. Dat was iets té enthousiast geschreven. yVvzQn nog bazig met het
qpzettcn."
Vreeswlk zeg* dat de-retefles met FjnanKifk
hetemaal niet bestaan, vanwege nettaalpro.
partlsij ie verttrxJefl als van Le Pen.
"Wart als hiji dflflFteta fout doet: hebben «i
.not oö^'godéfln- vi cte £y6$CM6jförif&vfnd]9
de beween; dia,NSB bjj voorbeeld; Öto ver*
bond ztehmet Duitsland; Toen Duitsland begon met Jodenvervolging Wapte da hete
zaak (n e»caar.Nee,UPén heeft het eerder
gezegd: 'Voor aflas orde op zaken binnen
départSehlneigénftndendanpasnaarpui- tehï' TroMwBna wij .prooenM bon 'echte-Neparffl te ^/g^ffchtop de Nederlandse pomek. Dan ban je bazig met het
haaK»re.'.Net zoafs Janmaat niet zegt dat
buttéhlariders, éru(t moeten, maar het heeft
over: een remtgratlebeleW. remkjraBèpremlès. DatishaafcearlndeNëderfandsepoli'
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Ttisfean >da d|k an fi« watpr-hat overgebleven de«l van het hotalmat da bouwma-

Segers Is niet bang-ybor reHttJefrtf ve*gaderhgen van de Cflhtrum PMrtJl.HQ getoöfl
indedefTworöW.arheeftdeCPplahnenorn
een rechtszaak te gaan voeren tegen de
Staat: dar Nederlanden waarin vaagheid
wordt geelst. Hj .voegt eraan toa^tet te geloven in Nederland zijn gram te halen, de .
zaak zaf wel doorgaan jlaar {Straatsburg.
^tewrauw Boumart. CP-raadsüd In Amsterdam, Is bezig een proces te voeren tegen
de stad Amsterdam, omdat ze to derraadgedtscrimineerd wordt. Je hebt toch zeker
recht op vtjpwM Van martinoauttingr
Segers ontkent da ideeën vatfo» CD te volgen en«igen knokpioegen op teïetterrpm
bijeenkomsten varf de rechtse parlf te baschermen. "Wf vertrouwen op de politie:"
Wat denkt de Utrechtse Centrum Oêmoeraat VrseswSc van v«Mghektotnnt):ege)en
b^rfeuwepar^congressen; "Ja, dan kom Ik
tèrugoprn^nvoorstel uit 1 904. Er moeteen
ordedienst komen van jongens ut onze getedentn o7 Jongens met begrip voor onze
standpunten. Wf zijn er al mee bazig. Het zal
eert flinke groep moeten zijn. dieons onopvanand beschermt."

oplxeelrt.uttveltfieklsovörwegirtgen:"
itOnze parti tentet Verboden en In de grörkfwerttaat, dat we recht hebben op vergadering. •Daarom overwegen we een kort gedinö tégen de staat, waarin we een vefflgè
vergaderruimte «tóen. De staat zal ons aan
•"Zaal nt
aandoen. AfcraectoW moetfckurtrtnnverg*
deren In een geschikte ruimte. Dlftwltte'
boördanorimlnalltelt moet •ophouden-."
Oe poWfé antwoordt dal de CP (il tfden bezig is mét knokpioegen. Dé Gast: "Ik ben ervan overtuigd dat er Wj een voigend part^cortgres, zes petetons ME de zaak möéteh
beschermen. En dat zal «aarschifnljk afonsequenties hebben. Omdat
dan de pcitie da schuld J<nTgt varT het uiUokken van réfeljwen ruzies"

PI&t-Beren: "W( moaten hoe dan ook legert
deze parq Wfcwn ageren.Jn Frjankr^ zte Je
dé gevolgen wanneer, zo'ri partij geen stróbféed Stcte weg wordt gelegd. Daar stemt
nu Hen 0röcertt van de bevolking op LA Pen.
De steat treedt onvoldoende op.. Op' het
óflehbSk mag er niét Gedemonstreerd worden, l* P^ houdt zich hier nfet aarr; maar
Onfangstiwn d»'rw««tfe Kafftwoen wet niemand reaoeert hierop; fk vind dat het CPwtotln ordedisnttên worden éfféct *i idé-poltiek duWetiJk merkbaar is.
.
Het beleid- Js na* m|ri mêriing een stuk
"Oa. dat geeft wét problemen, <3nze jurkfr rechtser geworden. Eén duhJeHka graid>
ache afdêNng^bakt de zwakke kanten van meter hiervoor te het waemoMngahbêleld.
tiiè wat, Wé-kunnen:net er niet op aan toten BmnénHè EO is Nederland het land ^net
..
komen, dat de poWë onze yergaoaringen. minst vluchtelingen toetaat." •
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leden van de Centrumdemocraten, aan de leden van de
failliet gegane Centrumpartij en overige belangstellende
Nederlanders.
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Aan de

Het zal U niet erg verbazen dat U na al de briefwisselingen van de laatste jaren
opnieuw een exemplaar in de bus krijgt. Er is echter, gelukkig, een belangrijk
verschil. Na de vele, onverwachte en negatieve ontwikkelingen, welke hebben geleid
tot een scheuring in de eens zo geliefde, en politiek veelbelovende, partij kunnen
we U nu berichten dat de meeste partijleden van hun fouten hebben geleerd. Zij zijn
tot het inzicht gekomen dat slechts één sterke, grote organisatie tot enig politiek
succes kan leiden. Het alom bekende motto luidt daarom: Eendracht maakt macht. En
dat is precies wat we nodig hebben.
Aan de verdeeldheid binnen onze gelederen gaat een einde komen. In ieder geval werken
de nieuwe Centrumpartij, de Centrumdemocraten en Burgerbelang Nederland samen. De
kringen in de Randstad, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn gefuseerd.
Contacten met andere politieke groepen zijn gelegd om verdere uitbouw van de organisatie
te bewerkstelligen. Het is een serieuze poging om tot de politieke invloed te komen,
zoals we die reeds in het begin van de jaren tachtig hebben gekend.
Jammer genoeg kunnen we U niet berichten dat iedereen tot dat heldere inzicht is
gekomen. Een kleine splinter onder de naam CF '86 meent op eigen houtje verder te
moeten gaan. Alles op initiatief van de heer Segers, de alom bekende vroegere
partijsecretaris. Samenwerking wordt door hen afgewezen, zolang mr Lier en Janmaat
hun krachten politiek willen inzetten. Een onbegrijpelijk standpunt. Vooral omdat
de misleide aanhang van Segers niet in staat is om politieke kwaliteit aan te trekken,
omdat zij geen enkele wervende kracht meer bezit. Door die opstelling speelt Segers
de tegenstanders alleen maar in de kaart. Dat leidt tot de zware verdenking dat hij
niet voor het CD/CP-belang werkt, maar een soort agent-provocateur is. De gehele
opstelling van Segers neigt naar verraad.
We hoeven óns over deze splitsing overigens niet al te ongerust te maken. Politici
die een partij, welke op vijftien zetels is geschat in 1984, tot op de grond toe
hebben afgebroken, en naar een faillissement hebben geleid, missen ten ene male de
kwaliteiten om te bouwen. Zij missen dan ook de capaciteiten om het geschonden
vertrouwen bij het grote publiek en de pers te herstellen. En aan dat laatste zijn
wij met zijn allen begonnen. Zo af en toe komt U berichten over ons weer in de
tijdschriften tegen. Zie bv de Nieuwe Revu van 17-24 octóber jl. Ook vele journalisten
vinden dat een essentiële stem in het Parlement verloren is gegaan. Het heeft er
enige schijn van dat de pers ons bij de terugkomst van de Centrumdemocraten wil gaan
steunen.
Namens de partij wil ik als voorzitter hier openlijk uitspreken dat we iedereen in
de partij willen opnemen en een streep onder het verleden willen zetten. De deur
voor toenadering blijft open staan voor iedereen, die indertijd lid is geweest van
de oude Centrumpartij. We willen een beroep doen op de leden Konst, de Weijer,
Brookman, Bruyn, Segers, van der Heijden en noemt U maar op. Hen wordt gevraagd nu
hun krachten aan te wenden om te partij weer op te bouwen, welke mede door hun falend
bestuursbeleid ten onder is gegaan. Dat bouwen is veel moeilijker dan breken. Ook
op hen rust een verantwoordelijkheid ten opzichte van de Nederlandse kiezer. Ook
zij moeten inzien dat er een alternatief voor de verloren gegane partij moet komen.
Bovendien is de vreugde om een tot inkeer gekomen en terug gekeerd lid groter dan
voor een nieuw lid. Wat dat laatste betreft kunnen de leden een voorbeeld nemen aan
mr Pim Lier. Hij is onze rijen komen versterken. Hij zal zich in gaan zetten om
vanuit zijn positie in partij en samenleving de gemoederen binnen de partij te
bewaken en, indien nodig, tot rust te brengen. Hij is als het ware de "eminence
grise" in de partij . Juist die mensen met deze functie hebben we enkele jaren
geleden zo node gemist.
In de eerste plaats zullen we dus de rijen sluiten. Daarom ook deze brief aan de
duizenden voormalige leden. Wij zijn herstellende. We komen de tegenslagen en de
rampspoed van 1984 te boven. De nu werkende kern is sterk gemotiveerd. We zullen
van ons laten horen. Dat zijn we niet alleen verplicht aan de Nederlandse bevolking,
die om een ander politiek beleid vraagt. Dat zijn we ook verplicht aan dié leden,
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die voor hun politieke idealen zware offers in de prlvé-sfeer hebben moeten brengen.
Daarbij niet op de laatste plaats mevrouw Schuurman, die ten gevolgen van de aanslag
op het mogelijk verzoenende Congres te Kedichem, een been moest verliezen. Wij vragen
daarom aan al de voormalige leden of ze zich bij de partij willen aansluiten. We
kunnen uw steun goed gebruiken, ook U bent van harte welkom.
In de tweede plaats moeten we meedoen aan komende verkiezingen. De C.D. gaat meedoen
aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart aanstaande. Ook zijn er dan
deelgemeenteraads-verkiezingen in sommige steden. We zullen proberen daarvan een
succes te maken. We zullen er in ieder geval ons best voor doen. Opnieuw dus een
selecteren van de kandidaten voor de lijsten. Verder alles wat met die kandidaatstelling
en verkiezingen in verband staat. Als we succes boeken bouwen we onze posities in
openbare lichamen verder uit. Dat geeft ook weer de nodige publiciteit in de pers.
Zo versterkt het een het ander. Ons Gemeenteraadslid Wim Vreeswijk zal pogen door
te dringen in de Provinciale Staten in Utrecht. Gezien zijn grote werklust en goede
presentatie geven wij hem een reële kans en wensen hem succes toe.
In de derde plaats moeten we opnieuw de partij-organisatie neer zetten. Kringen en
afdelingen zullen van besturen op plaatselijk niveau worden voorzien. Het Wetenschappelijk
Bureau en de Kadervormingsstichting krijgen nieuwe bestuursleden. Financiële bronnen
zullen worden aangeboord. Vóór de feestdagen in december hopen we het nieuwe partij
orgaan aan de leden toe te sturen. De ballottagecommissie zal de ledenstroom nauwkeurig
gade slaan en, indien nodig, stappen ondernemen. We hebben van het verleden geleerd.
Zelfs een ezel stoot zich géén twee keer aan dezelfde steen. Vandaar ook de veel
~
strakkere partij-organisatie, waarin geen plaats meer is voor een op hol geslagen
Hoofdbestuur, dat op valse roddels en achterklap een Kamerlid kon royeren.

1

Wij zetten ons in voor ons land. De regeringspolitiek moet worden gewijzigd. Steeds
meer neemt de onvrede toe over het beleid, dat door alle drie de grote politieke
partijen wordt gesteund. De P.v.d.A. is alleen geïnteresseerd in regeringszetels,
niet in de belangen van haar eigen kiezers. En dat geldt eveneens voor de V.V.D.
Het bedrijfsleven ziet zich maar te redden, V.V.D.-leden doen dat ook. Het C.D.A.
denkt de financiële blunders van het beleid te kunnen verdoezelen door leden van
het kabinet de laan uit te sturen. De grote machthebbers denken met het brengen van
dit soort schijnoffers hun beleidspraktijken te kunnen voortzetten. En intussen alle
welvaart voor de eigen bevolking afbreken. Voor iedereen gaat het plezier van het
leven er af. Uitkeringsgerechtigden zien constant hun inkomen achteruit gaan. De
huisbezitters zien in toenemende mate hun eigendom belast, en worden uit hun huis
gezet als ze de financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen. De voorzieningen
van de volksgezondheid, het openbaar vervoer en het onderwijs worden stap voor stap
afgebroken.
De Centrumdemocraten verzetten zich sterk tegen deze politiek. U bent dat niet anders _
gewend van ons. Als U ons daarbij wilt steunen zijn bijdragen van harte welkom. ledere
gift, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard. Wij doen er zelfs veel voor terug. Als
U ƒ 30,— stort op het gironummer dat in het brief hoof d is vermeld worden U twee
hoogwaardige Philips-cassettebanden toe gestuurd, waarop uit de afgelopen vier jaren
nog niet uitgegeven samenvattingen staan van Tweede Kamerdebatten, Radio- en T.V.opnamen en andere partij-gebeurtenissen. De banden zijn uniek!! Vermeldt U bij betaling
Cassettebanden op de overschrijving.
Wilt U actief meewerken, of mogelijkerwijze in partijbesturen plaats willen nemen,
neemt U dan contact met ons op. Wij zullen een netwerk opzetten, vanwaaruit nieuwe,
actieve leden thuis worden bezocht. Actief kader zullen wij in openbare lichamen
gaan brengen.
Kortom, wij zijn gemotiveerd en actief. Uw steun of belangstelling, mogelijkerwijze
daadkracht, stimuleert ons. In de hoop dat wij nog veel kunnen doen voor ons eigen
land en onze eigen cultuur, rekenen wij op brede steun vanuit het publiek.
Met vriep.deJft.jke groet,

drs J. Janmaat
Partijvoorzitter
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250lbCB *s~Gravenhage Aan de Leden van de Centrumdemocraten, de leden van de Centrumpartij,
Telefoon 070 - 46.92.64 leden van Burgerbelang Nederland en overige sympathisanten.
Giro: 49.02.300
Lieve mensen,
Er zijn veel Nederlanders die het erg jammer vinden dat onze partij uit de Tweede
Kamer verdwenen is. Ze missen nu de krachtige commentaren, zoals die in de vorige
periode door Hans Janmaat gegeven werden. Ook ik heb dat ernstig betreurd, en ben
na de scheuring van onze partij me actief gaan inzetten om te helpen bij de wederopbouw.
Ik heb goed begrepen dat zoiets maar niet onmiddellijk tot stand komt. Daarom heb
ik me hard ingezet om onze idealen te bereiken. Daartoe heb ik vele vergaderingen
bezocht, ook het verzoeningscongres te Kedichem. Dat is als een ramp geëindigd. Voor
mij persoonlijk helemaal, omdat ik een been moest missen.
Maar ik zoek de kracht om door te gaan. Ik vraag U mij daarbij
te helpen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat juist sommige
mensen van onze eigen richting nu als splinterpartijtje verder
willen gaan onder de naam CP '86. U heeft dezer dagen een
brief van hen gehad dat de Kiesraad dat zal goedkeuren. Nu
heeft de Kiesraad dat nog niet gedaan. Vraag is hoe ze dat
weten. Maar de Overheid wil best een handje helpen om, in
strijd met de wettelijke bepalingen, onze partij te blijven
verdelen. "Verdeel en Heers" is het parool van de politieke
tegenstanders. Jammer dat sommige CP-ers daar zo in trappen
en zich lelijk laten misbruiken.
Zo heb ik onlangs de heer Wijngaarden gebeld. Hij vertelde
me dat hij erg met mij te doen had. Toen ik hem vertelde dat
een pleister op de grote wonde zou zijn als de partij kon
worden herenigd, gaf hij echter niet thuis. En dan te weten
dat dezelfde Wijngaarden in januari 1985 nog het volgende
schreef aan Segers: "een poging te doen om een weg te vinden
de bestaande partijcontroverses op te lossen, en als doel
voor ogen te houden dat de CP als één gesloten front de
verkiezingen in gaat."
Over Segers en zijn bestuursleden schreef Wijngaarden toen
letterlijk: "de politieke zelfmoord instelling van deze lieden
bewijst m.i. dat het infantillisme in die kringen als deugd
wordt beleden." Nu hoort Wijngaarden tot dezelfde "infantielen", om met zijn eigen
woorden te spreken. Maar het is toch wel zeer pijnlijk in deze, voor mij zo moeilijke
en harde periode, dat zulke mensen, die zeggen eveneens voor de goede zaak uit te
willen komen, met mijn zwaar lot spotten.
Ik doe daa»om een hartstochtelijk beroep op alle leden de handen ineen te slaan.
Alleen op die manier zijn de zware offers niet voor niets gebracht. Enkelen slechts
hebben zich verzameld onder de naam Centrumpartij 86. Maar ze hebben helemaal geen
86 leden en ze parasiteren alleen maar op een naam die zij zelf niet hebben kunnen
opbouwen. Daarom is ook de CP failliet gegaan en moeten ze het nu al met een aftreksel
doen, dat zij verkopen als het enige en ware. Het lijkt wel verraad.
Ik vertrouw op het nuchtere verstand van onze vroegere leden en de kiezers. Zoals
in andere brieven al is gezegd: we willen samenwerken met iedereen, die ons land
een warm hart toe draagt. Ook Wijngaarden en zijn paar leden. Maar dan wel de echte
wil tot samenwerken, en niet persoonlijke belangetjes najagen vanuit een dorpje aan
de grens en de mensen in het westen laten stikken.
Ik vertrouw dat U allen mij de kracht zult geven mij met succes in te zetten voor
de goede zaak. Dan kunnen we bij de volgende Tweede Kamer-verkiezingen met één partij
en één lijst aan de slag. Met splitsing en de door de CP'86 voorgewende knokploegen
komen we nergens. Wél met een sterke partij-organisatie, waarin iedereen, welkom
is. Eendracht maakt macht. Alleen dat kan ons helpen bij de strijd. Met Uw werkelijke
steun zijn we gebaat en ik hoop dat 1T die wilt geven. Alleen dan kunnen we opnieuw
komen tot ombuiging van het regeringsbeleid, en daar is het uiteindelijk om begonnen.
lijke groet
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W. VRSfSWUK (Unkii mH.de Wfler lopen de trUmenpkutü van
tut ttadlniti Op en gepen ««n ooenctoi

Beste Mensen,
Het doet me erg goed dat ik U eindelijk kan berichten dat ons aller partij weer de
goede kant op gaat. Dat we van onze fouten geleerd hebben staat buiten kijf. Het
is geweldig positief dat we weer op goede voet gaan samenwerken met de mensen
uit het eerste uur. Nu ook op de goede leest geschoeid.
Weest U gerust, ik ben en ik blijf lid van de Centrumpartij. Ik ben lid van het D.B.
Het is toch fi|n dat we zijn gefuseerd met de Centrumdemocraten. Dat had al lang
moeten gebeuren, maar nu is het dan zover. Er is nog wel een juridische strijd over
^ Ü Y081™ naam gaande, maar de splitsing gaat tot de verleden tijd behoren. Ik
houdt U van de ontwikkelingen op de hoogte.

,
»

Ik hoop dat ook mijn andere collega's, die nu elders in Gemeenteraden zitting hebben,
tot het inzicht zullen komen dat samenwerken in één partij de enige weg is die tot
succes leidt. En dat succes kan niet anders zijn dan de ombuiging van het beleid
m de door ons aangegeven richting. Het is toch niet goed te begrijpen hoe Bouman, Beaux en Termijn wel kunnen praten en discussieren met politieke tegenstanders
maar voor mensen van de eigen richting weglopen. Dan willen zij opeens niet meer
praten laat staan samenwerken. Aan dat gedoe komt hopelijk binnenkort eveneens
een einde. Samenwerken is geen teken van zwakte, maar van kracht. Ook voor hen.
Ik ben fn de Gemeenteraad en ik blijf in de Gemeenteraad om onze belangen als Nederlander
te behartigen en te verdedigen. Wij vechten hard voor onze zaak. Maar daarbij kunnen
we Uw steun eigenlijk niet missen. Maak onze partij opnieuw sterk door Uw steentje
bij te dragen. Zoveel te groter is het succes bij de komende verkiezingen van de
wlïïïl01^" Sta?lï-1Dft b«'sjvoor °nze terugkomst naar de hogere regionen van de
Nederlandse politiek wordt daar gelegd.
U binn«nkort °P «*i van d« vergaderingen van onze, opnieuw groeiende,
« i u*9?." be9roeten- Het overwinningsteken, dat ik op de foto met anderen
Kd kan b^r^S V8n n61, "^"^ ^ Utrecht voor de beëdiging ais Gemeenteraadslid, kan binnenkort door alle leden gebracht worden als we onze partij opnieuw kunnen
voortstuwen m de Nederlandse politiek.
'
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^Centramrechts
,verbroedert'
tot een partij
Den Haag - De ccntrumrechtse
partyen in Nederland fuseren
tot één partij, die deelneemt aan
de provinciale statenverkiezingen in mei 1987. Dat heeft een
viertal rechtse politieke organisaties tijdens een geheim gehouden vergadering in het Hiltonhotel Schiphol besloten. De
bijeenkomst stond onder voorzitterschap van P.J. Lier. die
eerder in het nieuws kwam ais
de .halfbroer van koningin Juliana'.
J.G.H. Janmant, nu voorzitter van
de Centrum-Democraten <£Bï.
nam vanuit Uen Haag persoonlijk
het voortouw om onderlinge vetes
tussen de rechtse partijen uit te
praten. Die mondden eerder uit in
de royering van Janmaat als voorzitter van de Centrum-Partij (CP)
en dit jaar ook het faillisemen t van
de organisatie. De vier partijen, de
failliete CP, de Centrum-Democraten, de Centrumpartij '86 tontstaan na een afsplitsing met de CP)
en het Burger Belang Nederland
hebben nu de strijdbijl begraven
en komen binnenkort met een gemeenschappelijke kieslijst voor de
statenverkiezingen. De nieuwe
partij gaat de verkiezingen in onder het motto .Nederland voor de
Nederlanders'. Het bestuur rekent
minimaal op twee zetels in de provinciale staten in Zuid-Holland.
Geprobeerd wordt om ook in
Utrecht en andere gewesten voet
aan wal te krijgen.
Aan het roer van de nieuw partij
staan Janmaat, mr. K.C. Sangster.
kringvoorzitter v«n de CD in Den
Haag en ook Lier. Dit driemanschap heeft de ruziënde en versnipperde partijCMi de afgelopen
weken lot een fusie weten te bewegen ,om de fatale politiek van de
heersende partijen te keren'en om
.Nederland weer leefbaar te ma-

ken', zo blijkt uit een intern stuk
van denieuwepartij. Samen tellen
de fuserende clubs zo'n 600 leden,
afkomstig uit Almcre, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht
en Rotterdam. De Nederlandse
Volksunie en de partij Neerlands
Herstel z,ijn geweerd om .extreemrechts' buiten de deur te houden.
Uit het intern stuk blijkt de recente verkiezingsnederlaag voor centrum-rechts (Tweede Kamer) te
worden toegeschreven aan ondermeer de .interne onenigheid tussen diverse personen in de partij,
de scheuring in 1984 met als gevolg
de afsplitsing van de Centrum-democraten, het faillissement van de
Centrumpartij en de negatieve benadering door de media'. In een
ander stuk wordt gememoreerd
aan het .succes' van de CP in de
beginperiode van de partij. Dat
succes ligt na de verbroedering
volgens het bestuur weer binnen
handbereik.
Opvallend is dat een aantal afdelingen van de CP'86. de partij die
onstond na ruzie binnen de CP, tegen de zin van voorzitter D. Scegers aan de fusie meedoet. Geprobeerd wordt ook Seegers over te
halen om centrumrechts nieuw leven in Ie blazen. Hij is alleen bereid mee te doen als Janmaat, met
wie hij nog steeds ruzie heeft, niet
bovenaan de kieslijst wordt gezet.
Als dat gebeurt, wordt Lier als eerste man van de nieuwe partij naar
voren geschoven, stelt kringvoorzitler Sangstcr desgevraagd. De
naam van de nieuwe partij wordt
hoogstwaarschijnlijk
Centrum
Partij-Nederland, nu de kiesraad
deze weck een verzoek van Janmaat om CP'86 te mogen heten,
heeft afgewezen. Binnenkort vergadert hetcongres van de nieuwe
partij over de definitieve vaststelling van de kieslijst.
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Bijeenkomst leden NTÜ. CP en CD.
Op 18 oktober 1986, heeft In restaurant Soheldehof in Jmtwerpen een
bijeenkomst plaatsgehad Tan leden ran de HVU, de CP en de CD»
Aanwezig waren:

Toorts waren nog een 25-tal vertegenwoordigers van de drie partijen
aanwezig. Hiervan werden de namen niet bekend.
Tijdens de bespreking kwam aan de orde de weigering van Glimmerreen
om mee te werken aan een eventuele fusie tussen de diverse clubs.
Men kwam tot de conclusie, dat er voor Glimmerreen geen plaats zou
zijn in een nieuwe rechtse partij.
.Tijdens het gesprek kwam naar voran, dat men er van uit gaat, dat
Glimmerveen, samen mei!
verder zal gaan, op een zo mogelijk
mog hardere manier*

Overeen werd gekomen dat op bestuurlijk niveau getracht zal moeten
worden, de diverse partijprogramma's op elkaar af te stemmen en
evenals Ae huishoudelijke reglementen, in elkaar te schuiven.
Ojc de verdeling van de diverse nieuwe bestuursfuncties z&LfeeB
op bestuurlijk niveau besproken moeten worden, zodat deze functies op
•en evenredige mamier kunnen worden verdeeld.
Toor wat betreft het oprichten van een nieuwe jeugdorganisatie werd
als doelstelling uitgesproken, dat organisatie, weerbaarheid en
propaganda van te voren goed dienen te worden doorgesproken, terwijl
de bestuursfuncties in ieder geval dienen te worden bezet door mensen
met voldoende leiderscapaciteiten.
jLls wens werd tevens uitgesproken, dat er een goed maandblad zal moetex
gaan verschijnen.
Tevrfens werd als mogelijkheid uitgesproken, dat i/ndien de nieuwe
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partij van de grond komt, er een benadering zal moeten plaatsvinden
van alle aüde leden van de diverse partijen.
Door de aanwezigen werd ook nog opgemerkt, dat voordat er een nieuwe
partij van de grond kan komen, eerst nog de tegenstellingen tussen
de GP en CD uit de weg zullen moeten worden geruimd.
Uit de besprekingen bleek overigens, dat onder de in Antwerpen aanwezigen geen tegenstanders van een eventuele fusie aanwezig waren.
Ook bleek uit de besprekingen, dat men van mening was, dat eerst op
bestuurlijk niweau men met elkaar in het reine dient te komen.
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Ceatraaaartij '86

Laagaaaa aaar aakar aagiat da Taraiaawda Taraia TBB da Caatraa Partij Tora
ta krijgaa. aaawal aalka aak aiat ia da lija dar Tarwacktiag lag, eeataat
ar argaaiaatariaak waiaig Taraekil aat kat erigiaaal. Allaaa da paraeaala
aaaaaatalliag ia nogal gowijaigd.
•a kat Terkieaiagadeaaele aa da daar*aaa Teerafgegaae aaoktagraap TBB da TOOPaaliga partijaaerataria Diageaaa 8HKR8 koeten Taal ladaa da Caatraa Partij
Torlataa.
Taar da Tarkiaaiagaa TBB aai jl. aatraf dit do greep diaaidaataa raad leari
nOOKMAB, aa do Torkieaiagea koeken diTorao kriagaa taek aeg Toar JANMAAT'a
Caatraadeaoeratoa gekoaoa.
kat Toeraalig kaaorlid laaa JAJWAAf eaderaeeat aerioaao pogingen kot aiteeageTallea "reektae klok" weer aij elkaar ta krijgaa. Ook earator
',
die kot failliaaoaoat TBB de Ceatrva Partijtegeleïtrn««ft aatiTiteitea ia deae
riektiag aaderBaaea.
Dit allea ia OTOBWO! aiot aeateed aaa diegeaen, die aa kot failliaaeaeat TBB
da Ceatrma Partij eea aoortgelijke politiek kedriJTea oador de aaaa Ceatruapartij '86.
De oaTaag TBB dit CP '86-iaitiatief ia Beperkt. Mea atraeft eerder aaar eea
duidelijke koera aet woiaig aeaaea daa aaar eea aaxiaale Tertegeawoordigiag
aet Toortdaread raaie. kot aeatmar ea de leden TBB CP '86 aija geworrea uit
kot aeataad TBB do failliete Ceatraa Partij. Middela eea aallatage-eoBBiaaie
-die Toorlopig alleen de aeatavraledea oador de loep aeeat- wordt getraekt
GP '86 TBB Treeade aaattoa Trij te kowdoa.
Iet Dagelijka Boatmar TBB CP '86 ia ala Tolgt aaaaagoatold:
J D. 8MK8
- Taoraittor
• aaoretaria
* peaniagaeeater
- 2e poBBiBgaaoater
• 2e aeerotaria
^ \'
Op deaderdagaToad 20 aaToaaor 1986 kooft te Kerkrade een loofdaeataaraTergaderiag TBB CP '86 plaatageTOBdea. Aaaweaig «irea 23 geaalloteordo «eraoaen
waarearter:
1>. SMBB8

2DOM»
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Mot au* da palitiaka taakaaat Taa Caatraapartij '86 ataad tar diaeaaaio.
Laagaaaa Baar ••kar cmllaa pagiagaa oadoraaaoa vardoa Coatraapartij '86 tot
••a palitiaka faatar Taa aatakoaia to lataa graaiaa. Toaalatta Mag Torvaekt
vardoa dat kat CP*otoaaoapotoatiool Taa oaigo yaroa torag -cirea 15 kaaaraatala- daar kat ragoriagakalaid oordor ia too- daa afgoaoaoa. lat ia aa
•aak aaa ga*4a aartij-argaaiaatia op ta ooavoa, sa4at 4a kiaaar voor rortraavaa krijgt ia CP '86.
lat graatata praalaaa aij éaaa gavaaata aatvikkaliag ia aa aaria-poaitia vaaria
loéoa *aa da Caatraa Partij aija goaaaaoTroora. Dit aaakt aiat allooa oagoataard vorgadoroa oaaagalijk, aaar aot aaaa doolaaao aaa yarkioiiagoa ia ooa
vrijval aaaogolijko aaak govardoa.
Maar voiaig poraaaaa «ija aoroid da aaadtokoaiagoalijat to aadartakaaaa.
•aadtakoaiagaa vorvorvoa ap Talaa raarvaadaala af aot gald -saala laaa JAMMAAf
Toor da Coatraadoaocratoa gadaaa aaa kobooa- vil aoa aiat ia arorvogiag aaaoa.
Op karta taraija cal dit aotokoaoa dat CP *8é allaoa ia Tloralaad aaa da Tarkioiiagoa vaar do Prariaoiala ftataa aal daalaaaaa. Ook aaa da daalgaaaaataraadavarkioaiagoa aal CP '86 aiat doolaoaoa; dit Toaraaaalijk vogoaa
goarak aaa gaoekikto kaadidatoa.
Do opbaav Taa CP '86 aal gokool goriekt vordoa op do kojnrorrorkiosiagoa vaa
1989.
Da aaaia Taa kat palitioko goaoaroa ia CP '86 aal gologd vordoa ia aagoaaaado
kaiokaaorTorgadoriagoa, Ia aaTolgiag Taa da Coatrma Partij calloa kriagoa
vardoa apgariokt, dio allaaaal afaaadorlijk tot atioktiag lallon vordoa goaaaaardaord. Dat koat valiavaar por kriag ƒ ^OO,~, aaar kot ia do oaigo aaaior
aa oaigaaiaa aagaataard palitiok to kaaaaa aadrijToa.
TB Aaatardaa ia da atioktiag «TOBCA iaaiddala apgakOToa aa atiektiag SOOÏBA <
aj»gori«kt.
4
Do Stioktiag Oadoratoaaiag «aaaaatoraadalid
Aaatordaa ia aodo aood•akaiijk tor kaaaliaariag Taa da fraetiogaldaa Taa kat Aaatordaaao raadalid.
Do 8TOBC1 ia opgokoToa vagoaa prakloaoa road da «oor tijdolijko fractioaodovorkor
. Daaraaaat oadarTiadt aoa aat aaao »ij do baakoa oaoTorkoaolijko probloaoa ala ia do atiektiag aak aaar ogoaa do totrokkoakoid aot do
Coatraa Partij ia Taatgalogd.
Do idoolagiaoko oadoratoaaiag TaajCoatraapartii^'86 wordt Toraorgd daor oon
votoaaekappolijk karoaa, waarTaa *^
lodoa aija. Tool kotokoaia kooft dit karoaa aog ui«t, oadat CP '86 idoologioek
aaavolijka Taa da Caatraa Partij Toraokilt*
Daordat aoa aiot aoor oTor ooa kaaoraotol koaekikt Talt or ook gooa aakaidio
to kalaa.
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CP '86 •Btvikfc«lt Bok plaaa«a va«r ••• jBBffdfeBwafiag t* «tart».
Liabarf
BOB «ie» B«t d* oprioktiag »«*ifkoud«a.

Vit

Op k«rt« tvrBija k«»pt B«B «ek «»«r •igca p«ri«ai»k«a ia «Bloep t« kaaaca
br«Bf«a. Y«»r a* t laa««lijk aioava wordt dit nD« TLIYOaiÜS"; kriaf A«»t«rd«M
iaat Biek a«t "D* AMHUnTO" pr«a*at«r«a.
D* f iaaaeiïl* p*Biti* TBB OP "86 IB w«iaif r«OBkl«arigv k«tgt«a ««a fors*
••l*BB«riag ia To«r Bir«rB« partij-aetiTit«lt*a.
I*rat p«r jaaaari 198? t B!B d* e«atriBati« -aaar B«B a««pt- BB! »iaa*aBtr»B*a1
kaa ««a r«*l« l«d«BBalaaB WBrdaa »pg«B«akt.
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"Hoofdbestuursvergadering1' Centrumdemocraten (CD).

Op vrijdag 24 oktober 1986, te 19.45 uur, is ten huize van VREESWIJK,
Willem T.E. (10-4-1950) een bijeenkomst gehouden voor de leden van het
Hoofdbestuur van de CD.

Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verzonden. Exemplaar in fotocopie bijgevoegd.
Aanwezig zijn:
«ANMAAT, Johannes G.H. (3r11-1934),
8/REESWIJK,

Na een kort openingswoord door JANMAAT, worden allereerst de volgende
afspraken gemaakt:
Vanaf heden zullen uitnodigingen voor vergaderingen etc. niet meer gedateerd worden doch genummerd, zodat tegenstanders geen inzicht kunnen
krijgen in het vergaderschema van de CD.
Ook zullen geen notulen, meer gemaakt worden. Afspraken worden w el
schriftelijk vastgelegd, doch niet verspreid onder de leden.
Tevens wordt verzocht niet te pas en te onpas aantekeningen tijdens
vergaderingen te maken. Eventueel wel gemaakte aantekeningen dienen na
afloop vernietigd te worden.
De CD (partij) is bij de Raad van State in beroep gegaan naar aanleiding van de uitspraak van de Kiesraad.
Tijdens een informeel contact met
de Kiesraad is
vernomen dat ook de CP '86 nog niet geregistreerd is, dit in afwachting van de faillissementsaanvrage.
In Amsterdam schijnt een brief opgedoken te zijn van de CP '86 waarin
de CD in een kwaad daglicht gesteld wordt.
De CP '86 zou een knokploeg hebben teneinde de CD een afstraffing te
kunnen geven wanneer dit noodzakelijk mocht zijn.
Ook LI l zou telefonisch bedreigd zijn.
-Volgens JANMAAT zou het Koninklijk Huis het niet nemen als L:
voorzitter van de partij zou worden. De Binnenlandse Veiligheids Dienst
zou dan ingrijpen, aldus JANMAAT.
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CENTRUMDEMOCRATEN
Postbus BH. 2501 CB 'S-GRAVENHAGE
Telefoon: 070 - 46.92.BH
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Gravenhage, 20 october 1986
Aan de Leden van het Hoofdbestuur
Dames en Heren,
Het hoofdbestuur zal op vrijdag 24 october aanstaande vergaderen. De
genodigden vorden verwacht op het partijsecretariaat om 18.15 uur. De
vergadering zal worden gehouden ten huize van de heer Vreeswijk. U kunt
ook rechtstreeks naar zijn adres in Utrecht gaan. wenden. De vergadering
begint om 19.45 uur.
A G E N D A .
1.

Opening.

2.

Mededelingen

3.

Beroep Raad van State. Behandeling mr Lier.

4.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

5.

Functieverdeling Dagelijks Bestuur
Pauze

6.

Voorbereiding verkiezingen Prov. Staten

7.

Partij-orgaan, Naamstelling. Redactie. Tijdschema
•

8.

Kaderweekeinde
•

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

De voorzitter wenst U een goede vergadering toet Met excuses voor de late
a gendenii

In verband met de rust van de vergadering wordt U verzocht geen ruchtbaarheid
aan de convocatie te geven.

Giro algemeen: 49.02.300 - Giro donaties: <I9.06.700 - Giro contributies: U9.01.100

Uittreksel
Voor: ACD-0
BQC
Uit : 40000
«K
QQC
Aard v.h. stuk:

Naam: OD 262.211 CD-.3
Rotterdam
Naam:

Afz.
:flO
Ref.nr.: 219391
Datum :19.12-1986
F *É»/Co r20M 1^6-79
Agnr. : 8?0108-060

Centrum-Democraten kring Rotterdam.
Bekend werd, dat de kring Rotterdam thans circa 60
betalende leden heeft.

r
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Betreft: Hoofdbestuursvergadering Centrum Partij '86 gehouden op 20 november 1986.

Op donderdag 20 november 1986 werd in zaal café De Jraat, Crachtersstraat 11,
Kerkrade-West een vergadering gehouden van het hoof'bestuur van de Centrum Partij
'86.
Aanwezig waren 22 personen, waarvan bekend:

SEGERS, T>

Vervolgblad nr.: -)

Informatierapport nr.:

Agenda
1)
2)
2a)
5)
4)

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
De groep Janmaat en wat doen we ermee
Toelichting op de nivuwe vereniging Centrum Partij '86
De kringen, hun leiders, hun leden, hun taken

5) De slechte financiële situatie van de partij
6) De verkiezingen 198?
7) Partijprogramma
8) Het congres
9) Rondvraag
10) Sluiting
1) Opening
Segers èpende de HB-vergadering op een formele wijze
2) Ingekomen stukken en mededelingen (door Wijngaarden)
a) Brief van Alfred Vierling
Hij wilde zich kandidaat stellen voor de provinciale staten verkiezingen
in de provincie Noord-Holland voor de Centrum Partij '86 (CP'86).
Inmiddelé heeft hij zich teruggetrokken.
b) Brief kiesraad
Mededeling dat naam Centrum Partij (CP'86) in kiesregister is ingeschreven
en dat de naam Centrum Partij is geschrapt.

200A04
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2a) De groep Janmaat en wat doen we ermee.
Er ontstond een discussie of het zin had on een discussie aan te gaan met
de groep Janmaat of niet.
hield een korte inleiding.
Hij deelde mede dat een gesprek met Janmaat zinloos was. Janmaat wil niet
samenwerken met CP'86 maar wil de partij en naam overnemen.
De discussie werd geleid door Danny Segers.

Hij begon met een inventarisatie van de Sprekers.
: Deze wil met gelijkgezinden uit de groep Janmaat om de tafel gaan
zitten met de bedoeling om tot samenwerking te komen.
Commentaar Segers: Voorstel is irreëel vanwege de houdfing Janmaat die zijn
zin door wil drijven en onbetrpuwbaar bleek te zijn.
Het enige doel van Janmaat is de naam CP weer in handen krijgen.
: Voor samenwerking gelijkdenkenden. Geen geruzie.
:: Signaleert versnippering binnen Rechts Nederland. Wat er moet
gebeuren is het onschadelijk maken van Janmaat.
Commentaar Segers: Als dit onmogelijk is, zoals in het vefleden reeds is
gebleken, dan moeten we proberen leden van de Centrum Democraten over te
halen naar Centrum Partij '86 te komen.
: Janmaat is binnen Centrum Democraten een dictator. Volgens de
statuten is hij de enige die beslissingsbevoegdheid heeft. Janmaat is niet
op-3Tij te zetten.
Eindconclusie: Geen Gesprek met Janmaat.
3) Toelichting op de nieuwe vereniging Centrum Partij '86.
_ a) Oprichting van ordedienst die defensief moet gaan werken. Bescherming van
leden tijdens vergaderingen.

2DQMM
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b) Internationel samenwerking.
Om dit onderwerp werd heengedraaid. Men zei alleen dat men met gelijkgezinden wilde samenwerken.
c) CP'86 moet zich meer gaan manifesteren.
zegt al begonnen te zijn door een brief te hebben geoonden
aan
, lid van de geaeenteraad in Veldhoven voor de PPR.
De inhoud van de brief is niet bekend.
d) Provinciale Staten verkiezingen.
Men wil van linkse partijen en groeperingen de ondertekenaars van de verkiezingslijsten gaan bekijken. Twijfelgevallen wil men gaan benaderen om te vragen
of men weet voor wie men getekend heeft.
Concreet wil men dezelfde methode hanteren die de PSP bij laatste verkiezingen heeft toegepast.
4) De kringen, hun leiders, hun leden en hun taken.
Nadat Segers een inleiding had gegeven over de zaak
het woord over.

(Heerlen), nam

Op bouw organisatiestructuur.
Aantal kringen 19 gelijk aan het aantal kieskringen volgens de kieswet.
Kringen zijn aparte rechtspersonen (Stichtingen).
Onder de kringen zijn afdelingen gepland.
Elke kring moet een blad uitgeven.
Door de vergadering werd een commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met
verwikkelingen rondom de organisatie.
In de commissie zitte:
Er kwamen allerlei vragen waar of 'Jegens tijdgebrek of uit onwil geen antwoord op werd gegeven.
5) Financiën:
LEr

is geen geld binnen de partij.
Voor het uitschrijven van deze HB vergadering heeft men Fl 2000,— geleend
van
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Vervdgblad nr.: 1|
informatierapport nr.:

Men hoopt dat de leden snel hun contributie betalen.
Het ledenbestand is echter onbekend.
6) Provinciale

Staten-verkiezingen.

In eerste instantie wordt alleen meegedaan in Flevoland.
is benaderd door een zekere
ran Burgerbelangen, omdat deze
bang was dat CP'86 in Zuid-Holland mee zou doen aan de Provinciale Statenverkiezingen.
Het vervolg van deze informatie is dat CP'86 nu inderdaad mee gaat doen aan
de P.S.-verkiezingen in Zuid-Holland.
De overige provincies kunnen worden vergeten wegens gebrek aan geld en mensen.
7) Partijprogramma
Niet behandeld.
8) Congres.
Naar aanleiding van de affaire Kedichem, durft men geen nieuw congres te organiseren. Segers vertelde dat de Centrum Partij vanuit Duitsland een plaats
om te vergaderen is aangeboden, waar men bovendien de veiligheid van de personen
garandeerde.
Dit aanbod kwam van de NPD (Nationale Partei Deutschland)
Volgens Segers kan er niet in het buitenland vergaderd worden (Ten behoeve van
het congres),omdat rechtspersonen in Nederland ingeschreven,in Nederland
moeten vergaderen.
Qntsjwppings-clausule in de statuten zegt dat het hoofdbestuur besluiten mag
nemen, indien het houden van een congres onmogelijk is.
Tussen het congres en hoofdbestuursvergadering zou/Wi eventueel een algemene
ledenvergadering komen,in het buitenland gehouden, en die daardoor alleen
adviserende besluiten zou kunnen nemen.
9) Rondvraag.
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Begon met de mededeling dat de penningmeester
is gegaan.

naar Janmaat

.: Wil jeugdorganisatie binnen CP'86 opzetten.
Segers merkte op dat deze jeugdorganisatie met de "Oranjejeugd" in België
samen een kamp op konden zetten*

J
: Wilde weten welke internationale contacten er waren.
gaf een atnwoord op deze vraag:
Belgiëf

Vlaams Blok.
Het Dagelijks Bestuur van de Centrum Partij is onlangs bij het
congres van het Vlaams Blok in Boeselaere geweest.
Binnenkort vindt er een oriënterend gesprek plaats.

Duitsland:

Oostenrijk:
Frankrijk:
_
••
Italië:
Griekenland:
V.S.
Zuid-Afrika:

NPD-

(Contact wordt onderhouden met voorzitter)
Le Pen.
M.S.I.
Novo Democratia.
Mc Carthy Stichting.
HNP
Herstichte Nasionale Partij.
KP
Konservatieve Partij.
Oranjewerken.
Brandwa.

200A04
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In Willigen ia een bijeenkomst geweest waarbij Segers een
toespraak heeft gehouden. Contactpersoon bij de NPD is
uit Oberhausen. ftO-derwerk en drukwerk voor CP»86 zal door
de NPD worden verzorgd.
Freiheitlige Partei östenreich.

570205 O39*2'?.

CENTRUMPARTIJ '86
'cv-

'rno

A G E N D A Nr. I
v/oor de Hoofdbestuursvergadering te houden
op 20 november 1966

Hoofdsttkretariaat
Postbus 6
7690 AA Bergentheim
Tel. 05234- 1244
Ons kenmerk.

1.)

Opening door de voorzitter.

Datum

2.)
J
3.)

Ingekomen stukken en mededelingen
Toelichting op de nieuwe verenging CENTRUMPARTIJ "86

4.)

De kringen, hun leiders, hun leden, hun taken.

S.}

Oe slechte financiële situatie van de partij.

6.)

De verkiezingen 1987
<4lldUAv
De groep Janmaat, wat doen we ermee.

)(.)

7 Het
Ujf"fM*/
congres

8.)

9.)
10.)

Rondvraag.
SLUITING.

De secretaris

Informatierapport
Door BVD In te vullen

870112 093

BO :

datum

Bijl. :

2 9, DEC. 1986

CO
b.

Betreft:

1 •MtoABBt

d.

_

Ctt .

Op «aterdagaToad 29 aoTeaber j.l. werd ten hui*o TBB
" t e Dea Haag«a bijeeakoBat gehouden.
De aanwezigen waren
op persoonlijke titel geïrriteerd,
••t werd Toor de eirea twintig aaaweaigea een gezellige aroad «et eea toch
politiek~»akelijk karakter.
Orer fuaiegereaael is nauwelijks geaprekeatde aandaokt giag Teoral wit aaar
iateraatienale ooataetea aet gelijkgestelde lieden.

•a eea ialeidiag vaa
erer het doel Taa de eijeeakoaat -iateraatioaale
oriëntatie- gaf kij het woord aaa de Zmidafrikaaase profeasor
.
Deze profeasor heeft een ialeidiag geaomden orer N de werkelijke situatie1* ia
Zmid Afrika.
Mea aehooft sleehts het staadpaat raa de Zmidafrikaaase regoriag te kennen OB
de inhoud Taa het betoog te kaaaea radea.De professor reep op tot solidariteit
•et de (blanke) beTolkiag raa Zmid-Afrika op basis raa de goBeeasehappelijke
eultmrole achtergroad.Hij was Taa aeaiag dat politiek positief iagestelde
groeperingen -aoals das de Centrmade«ooraten- aeer aaadaeht aan de positieTe
cakea Taa Zmid-Afrika aoetea besteden.
Dit alles ia de traat Taa de aetiTiteiten Taa de •oderlaads-Zaidafrikaaase
werkgeBeeaseaapvdie biJToerbeeld propagaada bedrijft Tia het 18L.
De aaaweeigheid Taa de Hodorlaadse en Belgische Toorpost-Tertegeawoordigers
was iateresaant.Ma is Voorpost geea politieke orgaaisatie,Bodat geen sprake
kan zija Tan aanslmitiag Taa Toorpost Vederlaad bij do Ceatraadeaocratea.
Het politiek ea aaatschappelijk deakea Taa beide organisaties koat eToawel
aardig OToreen.
Als Tolksnationalistische beweging is Toorpost bereid eea bijdrage -financieel
folderaetiTiteiten- te lOTeren aaa het politieke werk Tan de Centruadeaocrate:
Met naae ia de Zuidelijke proTineies heeft Voorpostt aet sterke ondersteuning
Tan Voorpost België, reeds herhaaldelijk fors bijgedragen aan de folderactiTiteiten.
De beste contacten aet
werden de laatste jaren onderhouden door
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de groep romd Henri BBOOKMAM.Het is Toor d* Centrumdemocraten ram
dat zij en ui«t Centrumpartij '86 van Banny SBQBB8 d« sympathie ran Voorpost
genieten.Het kan welliekt torens ««n aaamiimg «ija dat de groep rond lenri
BSOOKMAH uiteindelijk toek *al opgaan in de CentrmadeBoeraten.
Tenalette werd duidelijk dat de financiële positie nog niet erg rooskleurig
is.
Toek keeft lans JAII1UAÏ weer plannen TOOT een "cassetteband J es-actie".
Daarnaast wil aen deelnemen aan de rerkiemingeu die in 1?8? worden gekouden.
Hierbij lijkt niet kot financiële probleem kot grootste struikelblok
•aar welliekt do perikelen rond
kot rercamelen ran kot roergesckreven aantal kandtekeningen.
lot belangrijkste offoot TOB dergelijke kuiskajiorbijoenkomston is op ongehoorde
wijse tkunnon werken aan een korstol van de onderlinge band ran kot Toormalig
CeutruB Partij-kader*
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ACD/Co :LOS STUK
Naam:

Aard v.h. stuk:

Middenkoers, orgaan van de Stichting Wetensch.
Onderbouwing Centrumdemocratisehe Ideologie (SWOCI),
nr. 3. 21-12-1986

Van b.g. blad ia het redaktieadres PB/84 te Den Haag.
Abonnementsgelden kunnen gestort worden op GI/5025213
van de Stichting SWOCI. Niddenkoera is gratis voor
leden.
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Ref.nr.:
Datum :
ACD/Co : LOS STUK

Naam:

Aard v.h. stuk:
Middenkoers, orgaan van de Stichting Vetenseh.

Onderbouwing Centruadeaoeratiache Ideologie (SWOCI)
Euaaer 3. 21-12-1986.

Volgena bg. blad maakt de Stichting Beheerszaken
yan de Centrum Deaocraten gebruik ran het
AMBO-Banknr. 48016^754.
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Hoofdbestuursvergaderlng Centrumdemocraten (CD).

Op vrijdag 28-11-1986, te 20.00 uur, is in één van de ruimtes van het

partijsecretariaat van de CD aan de Merlenstraat 5^ te Den Haag een
hoofdbestuursvergadering gehouden van de CD.
Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verzonden. Exemplaar in foto-

copie bijgevoegd.
Omstreeks 20.00 uur zijn

JANMAAT, Johannes G!H.' (3-11-1934),

-Afwezig met kennisgeving:
VREESWIJK, WÏllem T\E. (1Ö-4-Ï950),

Vervolgens merkt JANMAAT op dat van deze derde hoofdbestuursvergadering conform eerdere afspraken geen notulen gemaakt zullen worden.
stelt voor om wel een presentielijst te doen rond gaan,
aangezien dan gecontroleerd kan worden welke mensen aanwezig zijn ge200A03
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veest als er bepaalde besluiten zijn genomen. Dit voorstel wordt uitgevoerd.
zegt dat het dagelijks bestuur van de CD mandaat moet krijgen om harder op te treden tegen personen die bewust de vergaderorde
willen verstoten, zoals in het verleden wel eens gebeurd is.
JANMAAT antwoordt hierop dat het dagelijks bestuur dat mandaat reeds
heeft en indien nodig hiervan gebruik maakt.
Wanneer de komende Provinciale verkiezingen aan de orde komen, zegt
JANMAAT dat in de volgende provinciën in ieder geval meegedaan wordt:
Zuid-Holland, NOord-Holland, Utrecht en de Flevopolder.
Volgens JANMAAT moet een partij di^et de Provinciale verkiezingen meedoet een bestuur hebben dat een aantal zaken rondom die verkiezkigen recelt.
Hiervoor is bij de CD het instituut "Provinciale Centrale" in het leven
geroepen. Het zal de betreffende zaken dienen te regelen, zoals handtekeningenlijsten indienen en de registratie van het één en ander.
Het bestuur van die "Pronvinciale Centrale" zal mede zorgdragen voor
een advies met betrekking tot de kandidaten op de officiële kandidatenlijst.
Op advies van het dagelijks bestuur wordt door het hoofdbestuur inge,stemd met de volgende bezetting van de fvrovinciale Centrale":
•
- voorzitter

i
'

- secretaris
- penningmeester.

LüTt

bestuur zal op 20 en 29 december a.s. vergaderen.
Het vergaren van de ondersteunende handtekeningen levert geen enkel pro
bleem op. Van de zeven kieskringen die de provincie Zuid-Holland telt
zijn er al vijf lijsten met circa 35 handtekeningen gereed.
Ook in andere provincies schijnt alles naar wens te verlopen.
Hierna komt JANMAAT met het voorstel om bij de komende verkiezingen een
lijstverbinding aan te gaan.
JANMAAT stelt dat om aan alle onduidelijkheid voor de kiezer een einde
te maken de CD de komende verkiezingen in moeten gaan met de lijst:
CENTRUMDEMOCRATEN/LIJST JANMAAT.
Een overgrote meerderheid schaart zich achter dit voorstel.
Nagegaan zal worden of één en ander realiseerbaar is.

Het blijkt dat er in de provincie Zuid-Holland thans 160 betalende leden zijn geregistreerd. Dagelijks melden zich nieuwe leden aan.
Eind december zal het eerste nieuwe partijorgaan verschijnen.
Op 8 januari 1987, om 10.00 uur, zal de beroepszaak dienen, die de CD
hebben aangespannen tegen de uitspraak van de Kiesraad omtrent de tenaamstelling van de partij.
Volgens JANMAAT is er op vrijdag 21-11-1986 in Eindhoven een vergadering geweest van CP '86. Het heeft in de bedoeling gelegen dat dit een
hoofdbestuursvergadering zou zijn, maar volgens ooggetuigen is slechts
een handjevol mensen komen opdagen, zodat eigenlijk meer van een uitgebreide db-vergadering sprake is geweest.

"Wanneer JANMAAT verder gaat over CP '86 wordt duidelijk dat hij de deui
op een kier wil, houden voor eventueel komejid
200A04
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Een grote meerderheid van het hoofdbestuur is het hier echter niet mee
eens.
Vooral
voert aan dat in het toelaten van deze mensen
een groot gevaar schuilt.
JANMAAT zegt echter dit gevaar niet te zien, aangezien zij geen bestuursfuncties kunnen krijgen.
Het eventuele congres van de CD wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Ook het eerder aangekondigde kaderweekend komt te vervallen.
In plaats hiervan zullen de hoofdbestuursleden met aanhang uitgenodigd

worden voor een diner. Dit zal eind december plaatsvinden, terwijl op
die dag tevens een hoofdbestuursvergadering zal worden gehouden.

Het geld bestemd voor het kaderweekend, wat dus hierdoor bespaard wordt
zal besteed worden voor de aanmaak van posters en stickers.
Tevens zal c«rca één kwart miljoen folders gedrukt worden voor de komen
Ide Provinciale Statenverkiezingen. Dit gebeurt ergens in^Duitsland.
schijnt één en ander te regelen. """
Volgens JANMAAT zijn ook de nieuwe cassettebanden mét teksten van JANMAAT gereed, terwijl ook diverse kamerdebatten op die banden zijn weergegeven.
\L . .

Niets van belang meer aan de orde/kijnde wordt de bijeenkomst omstreeks
23.00 uur gesloten.

200A04

CENITR UMDEMOCRATEN

Postbus 8U. 2501 CB

o-/n*nQ nr'
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'S-GRAVENHAGE

Telefoon: 070 - U6.92.6U
>fc> 2/939 fGravenhage. 18 november 1986.
Aan de Leden van het Hoofdbestuur.

Dames en Heren,
Het Dagelijks Bestuur nodigt U hierbij uit voor een vergadering van het
Hoofdbestuur. De vergadering zal worden gehouden op 28 november as. In
verband met de politieke situatie zullen de leden van het H.B. op het
partij-secretariaat (van Merlenstraat 54, Den Haag) verzamelen. De kans
op ordeverstoringen en juridische procedures inzake mogelijk verbod van
de partij moet tot het minimum beperkt blijven. Mede gezien de groei van
het Hoofdbestuur is deze procedure in de ogen van het D.B. wenselijk. De
vergadering zal worden geopend om 20.00 uur. De leden zijn welkom vanaf
19.00 uur. Om 19.30 uur zal het secretariaat worden gesloten. Leden die
na 19.30 uur op het secretariaat arriveren, zullen de vergadering missen.
Voor de derde vergadering van het H.B. gelden de volgende regels:
net is niet toegestaan tijdens de vergadering te roken. Ook kunt U geen
introduceés mede nemen. Het Hoofdbestuur is voor de daartoe statutair
bepaalde leden. Niet-genodigden zullen niet tot de vergadering worden
toegelaten. In tegenstelling tot de Partijraad is de vergadering van het
Hoofdbestuur niet openbaar.
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Opening door de partijvoorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Verkiezingen F.S. Naamregistratie en lijsten.
Uitbouw van de partij
Pauze
Positie CD/CP
Verkiezingen P.S. Campagne
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Financiën Contributies 1987
Voorbereiding Congres
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10

Hoofdbestuur in Deceaber
Rondvraag en sluiting

De ad interim-secretaris wenst U een goede vergadering toe

Mevr. W.B. Schuurman

Giro algemeen: 49.02.300 - Giro donaties: 49.06.700 - Giro contributies: U9.04.100

