
Geding tegen oud-partijgenoot ^

Janmaat wil einde j
aan lastercampagne^

BRABANTS DAGBLAD 9 mei 1985

(Van onze rechtbankverslaggever)
DEN BOSCH - De voormalige voorritter/penalnfmeestc

ern kort i«
> van de Cen-

trampartij, dra. J. Janmaat, heeft gisteren via een kort f edlnc fe*lst datS
de landelijke aeetetarls van de partij. D. Sefen. uit Beert «ten voortaanS
onthoudt van naar rijn mening lasterlijke aantijgingen.

Janmaat, die op 13 oktober 1984
uit de partij is gezet, zou door Se-
gers worden beschuldigd van
fraude tot een bedrag van 180.000
gulden ten nadele van de Cen-
trumpartij. Op bevel van de presi-
dent van de Haagse rechtbank
heeft Janmaat in november alle
administratieve bescheiden bij de
politie gedeponeerd. Omdat hij s
dertdlen niets meer heeft gehoord
denkt hij dat hij niets meer te vre-
zen heeft Segers liet vla zijn ad-
vocaat en nieuwe penningmeester
van de Centrumpartij, mr. A. Lier,
weten dat het onderzoek onlangs
is afgerond en dat de resultaten
daarvan naar de fraude-officier
van justitie in Den Haag zijn ge-
stuurd. Segers ontkende ook maar
iets ten nadele van Janmaat tel
hebben gezegd. „Deze man is voor
mij helemaal niet interessant.
Voor mij is hij dood en ik heb
geen enkele behoefte aan welke
herinnering dan ook", aldus Se-
gers.

Vertrouwenscrisis
De advocaat van Janmaat, mr.

L. van Heijningen-uit Den Haag.
zei dat zijn dient door de uitlatin-
gen van Segers het slachtoffer is
geworden van een vertrouwenscri-
sis. „De gedaagde heeft beschuldi-

gingen geuit tegenover journalist
ten van dag- en weekbladen ei£
van de omraepmedia. En mijn!
clifint ondervindt nog steeds de ne-£
gatieve uitwerking daarvan, met-
name in. de Tweede Kamer", &£•
mr. Van Heijningen. Namens Jan—
maat eiste hij een schriftelijke;;
verklaring van Segers, in te
nen bij het ANP, waarin hij'
beschuldigingen terugtrekt
onder een dwangsom van 5.000^
gulden voor tedere dag dat Segen •
dit nalaat —

De- advocaat van de gedaagde^
mr. Lier, vond dat de rechter inz
kort geding in afwachting van «eiC
mogelijke strafvervolging geen^
(uitspraak kon doen. De president:
van de rechtbank, mr. F. Hengst^
bepaalde de uitspraak om woens-^
dag 22 mei. Dat hij dan een tus-r
senvonnis zal wijzen, achtte hijt
niet uitgesloten. :

WASHINGTON (Kenter) - D»
Amerikaanse regering gaat anti-'
oonunnnUtlsclM! verzetsgroepen In:
de hele wereld belpen. Dat hebbeC
de Amerikaanse ondenninisterfi
van buitenlandse zaken en deienZ
•ie. William Schnetder en RJeharÜ
Armitage. gisteren verklaard. S

HET VRIJE VOLK 18 mei 1985

DEN HAA$ — Verschonende
Tweede Kamerleden en leden
van de Haagse gemeenteraad
tullen de herdenking van de
intocht van de .̂Prinses Irene"
-brigade niet bijwonen. Zij wil-
len op 8 mei verstek laten
gaan nu hun is gebleken dat
voor de feestelijke bijeenkomst
In Den Haag ook h*t Kamerlid
Janmaat (voorheen Centrum-
partij) la uitgenodigd. ' •

Prins Bernhard zal 's
gens een plaquette onth
Daarna nemen de prins en mi-
nister De Ruiter van Defensie
een defllé al Later, is er een
kranslegging en een dodenap-
pèl. De herdenking, wordt be-
sloten met een rljsttafel In het
Congresgebouw.

Janmaat heeft het organise-
rende comité meegedeeld
„zeer vereerd te sljn met de
uitnodiging." Voor de bijeen-
komst i* onder meer de totale
gemeenteraad van Den Haag
een invitatie gestuurd en ook
de Tweede Kamercommissie
voor Defensie. Hiervan maakt
het uiterst-rechtse Kamerlid
deel uit. hoewel hij er prak-
tisch geen enkele vergadering
van bijwoont.

Het initiatief voor de herden-
king is genomen door de ge-
meente Den Haag, In samen-
spraak met het ministerie van
Defensie. De „Irene"-brigade
was veertig jaar geleden de
eerste geallieerde eenheid die
de stad binnentrok

Het PvdA-Kamerlid K. dé
Vries meent dat de organisato-
ren de genodigden wel „In ver-
legenheid" hebben gebracht nu
ook Janmaat zo nadrukkelijk
heeft verklaard de plechtighe-
den te willen bijwonen. De
Vries vindt dat de gemeente

ci blijven weg
bij 'Irene'-herdenking

iets sorgvuldiger had moeten
handelen en niet-Machteloos

.alle leden van dqffSfensiecom-
mlssie had moéten-inviteren.

De WD-*r J. D. Blaauw waa
tot gisteren wel van plan aan-
wezig te zijn. Nadat hij echter
via onse verslaggever vernam
dat Kamerlid Janmaat sich in
zijn geselschap sou bevinden,
sel hij: „Nu moet ik mij even
stevig achter de oren krabben.
Ik tal in de tractie bespreken
of het onder dese omstandig-
heden wel so verstandig is,
daaraan gehoor te geven."

Er zijn tal van herdenkin-
gen, waarvoor we zijn uitgeno-
digd.: Mijn aanwezigheid bij
zo'n andere bijeenkomst is dan
misschien méér op z'n plaatst

Vorig jaar deed zich een In-
cident voor toen Janmaat even
nadrukkelijk bekend maakte
de kranslegging op dé Dam in
Amsterdam op 4 mei te willen
Wjwonen. Daarvoor waren alle
voorzitters van Tweede Ka-
merfracties gevraagd. De an-
deren besloten prompt weg te
blijven, ' ' ~ '



Rapport Centrumdemocraten:

Nederland is alleen
voor Nederlanders

DEN HAAG (GPD) - Nederland is voor de Nederlanders. Buiten-
landers, met name die uit het Middellandse-Zeegebied, moeten het
liefst zo snel mogelijk verdwijnen. In ieder geval dient de overheid het
hen hier niet naar de zin te maken. Wie hier wil en mag blijven, zal
zich aan de Nederlandse omstandigheden moeten aanpassen. Kortom:
grenzen dicht, en: aanpassen of terugkeren.

Dat is de racistisch klinkende bood-
schap die de Centrumdemocraten, de
nieuwe partij van het uit de Centrum-
partij gegooide Tweede-KatnerUd
Hans Janmaat, het afgelopen week-

,«inde verspreidde. Onder de titel
„Centrumdemocratisch beleid ter be-
scherming van het Nederland*
Staatsburgerschap" werd een ant-
woord op net minderhedenbeleid 'van
de reeennr gepresenteerd,
ven door de eveneens door
trumpartij geroyeerde drs.
Vierung.

Vierling beeft er alles aan gedaan om
het door hem uitgestippelde en discrimi-
nerend ogende minderhedenbeleid een
wetenschappelijke tintje mee te geven.
Zo heeft hii een uitgebreide woordenlijst
toegevoegd, waarin wordt uitgelegd wat
hij bedoelt met „affectieve deprivatie",
„authocbtonic monotoring" en „neuro-
jiale iiHKliiiiiiiiimii**.

JD« woordenlijst zorgt er niet voor dat
het rapport era leesbaar wordt Neem
bijvoorbeeld de algemene conclusie:
„Het toedelingsbeleid naar evenredig-
heid, op basis van genotypische subsidi-
air geen fenotypische criteria, een anti-
discruninatiebeleid op grond van socio-
logische contigentendenken en evenzo-
vele institutionele en instrumentele in-
centives opleveren tot racisme, subsidi-
air raciale discriminatie".

Drie kinderen
Wat betreft de bevolkingsomvang

moet worden gestreefd naar een bevol-
king van hoogstens vijftien miljoen
mensen. Mede omdat volgens Vierling
buitenlanden grote gezinnen hebben,
mag in het algemeen aan toekomstige
gezinnen met meer dan drie kinderen
geen bijzondere voorzieningen worden
geboden, zoals oplopende kinderbijslag
en grote woningprojecten.

De overheid moet maatregelen ne-
men waardoor Nederlanders in oude
wijken weer voor hun liefde voor Ne-
derland durven uit te komen, aldus
het rapport Alleen het Nederlands
dient nationaal te worden gebruikt
als officiële en ambtelijke taal Spe-
ciale folders voor buitenlanders zijn

uit den boze. Een buitenlander die

landse taal niet verstaa
tmmdemocraten sijn bereid een uit-
zondering te maken als levensgevaar
dreigt.

Naturalisatie kan alleen plaat» vinden
na het passeren van het sta; '
Nederlanderschap. Getest worden dan
het lezen, schrijven en spreken van het
Nederlands en de bekendheid met de
Nederlandse gewoonten en het zich in
het openbaar daarnaar gedragen. Neder-
landschap wordt alleen automatisch
verleend al» beide ouders Nederlander
zijn. Adoptie van „Derde-Wereldkinde-
ren" met net oogmerk hen permanent in
Nederland te doen verblijven, moet
worden tegengegaan.

LEEUWARDER COURANT

6 juli 1985

Commentaar van Vierling:

1. Vierling is niet door de CP geroyeerd.

2. De algemene conclusie van het rapport

luidt:

dat juist

a. het toedelingsbeleid naar evenredigheid,

op basis van genotypische subsidiair

polygeen fenotypische criteria.

b. een anti-discriminatie-beleid op grond

van sociologisch contingenten-denken, en

c. een emancipatiebeleid op grond van etnische

verzuiling,

EVENZOVELE INSTITUTIONELE EN INSTRUMENTELE
INCENTIVES (Stimulansen) OPLEVEREN TOT
RACISME, SUBSIDIAIR TOT RACIALE DISCRIMINATIE.



Vreemdelingenhaat
_ . LC1DSCH D<

druipt van rapport
Centrumdemocraten
DEN HAAG - Nederland is voor de
Nederlanden. Buitenlanden, met
name die uit het Middellandse-
Zeegebied. moeten het liefst zo
snel mogelijk verdwijnen. In ieder
geval dient de overheid het hen
hier niet naar de zin te maken. Wie
hier wil en mag blijven, zal zich aan
de Nederlandse omstandigheden
moeten aanpassen. Kortom: gren-
zen dicht, en: aanpassen of terug-
keren.

door
Weert Schenk.

Dat is de boodschap die de Cen-
trumdemocraten, de nieuwe partij
van het uit de Centrumpartij ge-
gooide kamerlid Janmaat, het afge-
lopen weekeinde verspreidde. On-
der de titel 'Centrumdemocratisch
beleid ter bescherming van het Ne-
derlands Staatsburgerschap' werd
een antwoord op het minderheden-
beleid van de regering gepresen-
teerd. Het boekwerkje is 'na maan-
den van intensieve arbeid' geschre-
ven door de eveneens door de Cen-
trumpartij geroyeerde medewer-
ker van Janmaat, Vierling.

Het rapport stelt dat Nederland
vol is. Behoudens EG-verplichtin-
gen mag niemand meer worden
toegelaten die geen Nederlands
staatsburger is. Ook AntUlianen
mogen zich hier niet vestigen. Al-
leen genaturaliseerde vreemdelin-
gen kunnen onder voorwaarden
aanspraak maken op gezinshereni-
ging. Een tijdelijke toelating is mo-
gelijk als de buitenlanderhet be-
laag van de Nederlandse samenle-
ving dient en de beschermwaardig-
heid van de Nederlandse cultuur
onderschrijft.

AU het aan de Centrumdemocra-
ten ligt, gaat voor iedere buitenlan-
der een visumplicht gelden. Illega-
le immigratie moet worden bestre-
den en bestraft. Officiële instellin-
gen, bedrijven en individuele amb-
tenaren die zich inlaten met illega-
len rijn strafbaar, worden vervolgd

. en gestraft met aanzienlijke boetes,
ledere buitenlander die zich schul-
dig maakt aan een misdrijf wordt
het land voorgoed uitgezet

Wat betreft de bevolkingsom-
vang moet worden gestreefd naar
een bevolking van hoogstens 15
miljoen mensen. Mede omdat vol-
gens Vierling buitenlanden grote
gezinnen hebben, mag in het alge
meen aan toekomstige gezinnet,
met meer dan drie kindei

geboden, zoals oplopende kinder-
bijslag en grote woningprojecten.

Examen
De overheid moet maatregelen

nemen waardoor Nederlanden in
oude wijken weer voor hun liefde
voor Nederland durven uit te ko-
men, aldus het rapport Alleen het
Nederlands dient nationaal te wor-
den gebruikt als officiële en ambte-
lijke taal. Speciale folders voor bul-
tenlanden zijn uit den boze. Een
buitenlander die hier langer dan
een jaar is, wordt medisch niet be-
handeld als hij de Nederlandse taal
niet verstaat De Centrumdemo-
craten zijn bereid een uitzondering
te maken als levensgevaar dreigt.

Naturalisatie kan alleen plaats-
vinden na het passeren van het
staatsexamen Nederlanderschap.
Getest worden dan het lezen,
schrijven en praten in het Neder-
lands en de bekendheid met de Ne-
derlandse gewoonten en het zich in
het openbaar daarnaar gedragen.
Nederlandschap wordt alleen auto-
matisch verleend als beide ouders
Nederlander zijn. Adoptie van kin-
deren uit de Derde Wereld met bet
oogmerk hen peiinanent in Neder-
land te doen verblijven, moet wor-
den tegengegaan.

bijzondere voorzieningen wondee
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1808215
26.AU6.1985

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

'a-Gravenhage.

Betreft: -verspreiden pamfletten door Centrum-Democraten;

Op donderdag 15 augustus 1985 werd bijgevoegd pamflet

door Hans JANMAAT in de binnenstad van Roermond aan het

winkelend publiek uitgereikt. y



CENTRUM
DEMOCRATEN

STEUNEN HET TWEEDE KAMERLID

HANS JANMAAT
recht- flF^B voor
door- K J alle
zee H-H Nederlanders

Telefoon: 070 - 46.92.64

Onze 10 punten voor het beleid zijn:
1. Houden van volksstemmingen
2. Terugdringen van overheidsinvloed

^3. Arbeidstijdverkorting
én behoud van koopkracht

4. Tweezijdige ontwapening in Europa
5. Terugkeerprojecten uit ontwikkelingshulp
6. Vergroten van de openbare veiligheid
7. Hulp aan slachtoffers van misdrijven
8. Schoner milieu ook door bevolkingspolitiek
9. Bestrijding van dierenleed

10. Nederland géén immigratieland
VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJ SECRETARIAAT: POSTBUS 84,2501 CB DEN HAAG

POSTGIRO VOOR DONATIES: 49.06.700



BESTE MENSEN! .
Wij zijn opnieuw begonnen. Het is meer dan noodzakelijk, dat er een ander regeringsbeleid korpt£J)y
beleid moet uitgaan van het principe: NEDERLAND IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE NEDERLAN-
DERS! In samenwerking met het Tweede Kamerlid HANS JANMAAT zijn wij een nieuwe centrumde-
mocratische partij begonnen: een partij die als enige in Nederland opkomt voor èlle Nederlandse
staatsburgers. Zoals velen van hen, zijn wij in hoge mate teleurgesteld In het regeringsbeleid van de
laatste vijftien jaar. De grote politieke partijen hebben aan alles gedacht, behalve aan de oorspronke-
lijke Nederlandse bevolking!

Het bevolkingsbeleid en de vreemöelingenpolitiek hebben in ons land grote problemen veroorzaakt.
Grote aantallen vreemdelingen hebben hun vaderland verlaten, om zich In ons overbevolkte land als

</T| minderheden te vestigen. En nog steeds komen er regelmatig groepen buitenlanders bij: Javanen, Su-
O rinamers, Antillianen, Indianen, Kaapverdianen, Tamils, Ethiopiërs, Sikhs, Chinezen, Turken, Marokka-
^ nen, en noemt u maar op. Van overal ter wereld stromen er mensen naar ons land. Zij kunnen vrij ge-

n ̂  makkelijk Nederlander worden, en ook kunnen zij binnenkort meedoen aan gemeenteraadsverkiezin-
^ KJ ! 9en- Voor velen van de ethnische minderheden is er op het ogenblik geen werk, net zo min als voor de
^ .y* : eigen Nederlandse bevolking. In hun teleurstelling zetten zij zich veelal af tegen onze samenleving, die
^ ' niet zo'n paradijs is als velen van hen hadden gedacht. De kosten van het minderhedenbeleid lopen in
£fc_ ̂  de tientallen miljarden guldens. Wij vinden dat onverantwoord, en zullen ons hiertegen blijven verzet-
§" ten, ook in de Tweede Kamer.

^ $ De grote partijen, onder aanvoering van de P.v.d.A, willen in ons land de zgn. multi-culturele samenle-
5 -U. vin9 invoeren. In de praktijk komt het erop neer, dat wij Nederlanders ons maar moeten aanpassen
^ NO aan de mensen van andere culturen, die hier oorspronkelijk gastarbeid kwamen verrichten, maar die

x— o uiteindelijk immigranten bleken te zijn. Dat is niet terecht. Wij als Nederlandse samenleving hebben in
N ons land de oudste rechten! Landsgrenzen en staatsburgerschap bestaan niet voor niets. En boven-

~ ^ dien hebben wij ons land na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd zónder hulp van buitenlandse werk-
^ § nemers. Die zijn pas gekomen, toen onze 'welvaartsstaat' al aanwezig was.

2. CÜ Wij hebben er geen bezwaar tegen, dat buitenlanders hier komen werken, als er werk voor hen is. Maar
~ O als er géén werk is, dan kunnen ze beter naar huis teruggaan. Nu is het andersom: de overheid geeft
5; 2s buitenlanders in bepaalde gevallen voorrang bij tewerkstelling en hulsvesting. En dat natuurlijk ten
§ -c koste van de eigen bevolking. De CENTRUMDEMOCRATEN stellen: zolang de overheid telkens op-
Z" § nieuw tientallen miljoenen voor steun aan minderheden uittrekt, mag niet gekort worden op de uitke-
X^Po ringen aan de Nederlandse bevolking. Wij hebben tenslotte zelf voor de premies gewerkt. Maar er
^ *^ wordt ons gezegd, dat het onze plicht is, van ons inkomen in te leveren. Zo schijnen we alleen nog
rs {j- maar plichten te hebben. Waar blijven onze rechten?!

" <x De politici die de multi-culturele samenleving voorstaan, spelen een gevaarlijk spel. Onze westerse sa-
£ rt ' menleving is gebaseerd op de normen en waarden van christendom en humanisme, zoals die hun oor-
i; ^ . sprong vinden in het jodendom. Overal ter wereld zien we conflicten tussen islamieten enerzijds en
ó? 5: christenen anderzijds. De bloedige strijd die daarvan in veel gevallen het gevolg is. willen wij de Neder-
<^ £r' landse samenleving besparen. Daarom zullen wij proberen het beleid tijdig te wijzigen, ten voordeel
;̂ re van én de Nederlanders en de buitenlanders. Ook cultuurverschillen leiden vaak tot grote conflicten

J5 5" en sociale spanningen. In binnen* en buitenland zijn daarvan voorbeelden genoeg. Wij nemen het de
JTC 2Ï Nederlandse regering hoogst kwalijk, dat zij ons ongevraagd de multi-culturele samenleving opdringt.

' CL Alsof het hier een proeftuin is, die voor niemand een thuis hoeft te zijn, niet voor de Nederlanders en J
i ̂  niet voor de buitenlanders. Veel jongeren zijn al het slachtoffer geworden. Zij kunnen zich in
r* ̂  onze eigen samenleving niet meer thuisvoelen, en vallen ten prooi aan drugs, misdaad en prostitutie.
-̂C -S De CENTRUMDEMOCRATEN willen een speciale anti-drugs-marechauseè, verplicht afkicken in op

S C; vangcentra en uitlevering van buitenlandse drugshandelaren, onder verbeurdverklaring van al hun
"•* ÏJp ' goederen.

Cs J^ ; Het geld dat besteed wordt aan het minderhedenbeleid, zou beter gebruikt kunnen worden ter verbe-
5 _, ! ring van de welvaart van onze eigen bevolking, en voor de opbouw van de 'derde wereld' daar. Eigenlijk
j~ g : had ons land een rijk land kunnen zijn. door onze grote aardgasvoorraden. Ons aardgas gaat echter
d £3 ' vooral goedkoop naar het buitenland, en wijzelf mogen er woekerprijzen voor betalen. Wat dat betreft,
r* $. had onze regering veel van de arabieren kunnen leren. Die gaan met hun aardolie heel wat verstandi-

C:; ger om. Trouwens, iemand die als buitenlander in één van de olielanden tewerk is gesteld, moet na het
fx> beëindigen van de opdracht het land binnen 2A uur hebben verlaten.a

De grote problemen op het gebied van werk, milieu, huisvesting en onderwijs, kunnen alleen goed wor-
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den aangepakt door een totaal andere opzet van het regeringsbeleid. Als u dat met ons eens bent,
steunt u ons dan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met uw steun blijft HANS JANMAAT in y^-^Éh
het parlement, en kan zijn Fractie worden uitgebreid met een aantal capabele Partijgenoten. Maar als *~
u meer wilt doen, geeft u zich dan op als lid of donateur van de CENTRUMDEMOCRATEN. Wij stellen jj[j
uw steun zeer op prijs! i—

CC
De Centrumdemocraten organiseren voor sympathisanten en belangstellenden voorlichtingsavonden. !̂
Wilt u hiervoor uitgenodigd worden, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat, waar men u Q
nadere informatie kan verstrekken. <

(UITGEGEVEN ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET COMITÉ BEVORDERING CENTRUMIDEOLOGIE)



I) Zo nodig «ndtra rubricering aangaven.

Dlstr.:

ACD 850919 089

dêtu" 13 SEP. 1985

b. d. —
Bijlagen):

Aftchr.:

Betreft: Folderaktie Centrumdemocraten.

Op woensdag, 4 september 1985 werd door een aantal leden
van de Centrumdemocraten in diverse wijken in Rotterdam
een folderaktie gehouden.



1) Zo nodig ander* rubricering aangeven.

Dlstr.:

CD 850919 103

lu» 1 3 SEP. 1985

— d. _

Afschr.i

Betreft: Centrum Democraten

Door voornoemde groepering is ivm aanstaande gemeenteraadsverkie-
zingen een informatie-pakket annex lidmaatschap samengesteld.
De kosten bedragen fl. 10, waarbij men dan tevens lid kan worden
tot aan deze verkiezingen. Als verrassing zit er bij dit pakket
een zgn cassetteband met Debatten uit de Tweede Kamer, waarop ook
JanmaatM£bek) te horen is.

200 A 03



Informatierapport

Door BVD (n te vutten

BO : .212*489-

BUI- •• div»
Dlstr.: ..??.

ACD 850919 110

datum 13.SER1985

CO

d -

Betreft:
CP-Diversen

De reorganisatie van de ledenadministratie Tan de CP is afgerond.
Alle leden zijn nn per kieskring ingedeeld

r

De komende vergadering van het hoofdbestuur is gepland op 6-9-1985,
aanvang 19.30 uur*
Een aantal bescheiden m.b.t. deze vergadering is in fotocopie bijgevoegd.



850919 110

B E L E I D S P L A N . . . . . .

Beleidsvoering.;

Algemeen; Een voortdurende communicatie binnen de organisatie is
een vereiste om de belangstelling gaande en gericht te
houden van al haar leden.

Middelen: Bekendmakingen (geregistreerd en geselecteerd naar on-
derwerp).
De bekendmaking is opgebouwd uit de hoofdstukken:

a. informatie
b. opdracht
c. rapportage.

Bijv.: bekendmaking 002.
Onderwerp DB-vergadering 1.4.1985.
Info.: Besluiten, voorstellen genomen door DB met kor-

te motivatie.
Opdracht; Binnen de Kring een vergadering te beleggen

teneinde de bekendmaking te behandelen.

Rapportage: Telefonisch dan wel schriftelijk het DB-
secretariaat in kennis stellen van het ver -
loop van de Kringvergadering.

Centrumnieuws.; Mijns inziens belangrijker dan Middenweg.

Stafvergadering.:

DB, Kringvoorzitters en Kringsecretarissen plus eventuele
specialisatie (bijv. adviseurs en Stichtingsbesturen).
Tijdens deze kopte bijeenkomsten kan een gedragslijn van
bijv. een actieprogramma worden uiteengezet. In geval er
sprake is van een beperkt probleem kan bijv. een stafver-
gadering worden gehouden met diegene, die bij het probleem
zijn betrokken.
De Stafvergaderingen zullen altijd vooraf gaan aan een te
houden HB-vergadering, daar er in samenwerking de agenda
en de inhoudelijke punten worden besproken en vastgesteld.

Bijeenkomsten,vergaderingen op Kringniveau.:
Hierbij dient te.allen tijde een DB-lid aanwezig te zijn,
teneinde behulpzaam te zijn in de uitleg en de motivatie
van opdrachten.

HB-vergaderingen.:
HB-vergaderingen dienen "hamerstukken" in te houden. De a-
eendapunten zijn immers in ruime mate behandeld in 'bekend-
makingen' en 'stafvergaderingen'. Een HB-vergadering dient
een formaliteit te zijn waarbij slechts sprake is van 'accor-
dering voorstellen'.
Het is weinig efficiënt om HB-vergaderingen te organiseren

• waarbij buiten"voorzitter en secretarissen nog tal van ande-
re mensen aanwezig zijn. Hoe minder mensen hoe beter. . .
De leden van het DB dienen zichzelf goed te informeren inzake •
agendapunten.Een goede persoonlijke voorbereiding is hét halve
werk.

f i



a k t i e p l a n - v e r k i e z i n g e n .

Het aktieprogramma is een gecoördineerd samenstel van de 'planningagenda',
het tijdschema en de soorten activiteiten waarbij als relatief vaste facto-
ren van invloed kunnen worden aangemerkt.:

1. Beschikbare tijd, personele middelen, materiele middelen en
financiële middelen.

2. De emponderabilia zijn.: het moreel van eigen leden (geeste-
lijk uithoudingsvermogen); de gebeurtenissen die zich voor
kunnen doen in Nederland en die van positieve dan wel nega-
tieve invloed kunnen zijn; acties van andere politieke partij-
en. •

De 'planningagenda'.:

In deze agenda vinden wij een totaal overzicht van de activiteiten die
ontplooid moeten worden door het DB - HB en de Kringen. ( Pert-planning
zogenaamde 'rode draad planning').

Het tijdschema.;

Tegen dit schema dient de planning-agenda te worden geprojecteerd. Daar-
naast moet rekening worden gehouden met de week-ends, feestdagen, vacan-
ties, activiteiten andere politieke partijen en groeperingen.
Aldoende kan een zekere garantie worden verkregen dat onze acties op de
juiste plaats en op het juiste tijdstip plaats vinden. Van belang is hier-
bij ook lokale en plaatselijke evenementen en gebeurtenissen.

Soorten activiteiten.:

.'•Radio en TV.:

Ruim tevoren dienen de sprekers en presentatoren bekend te zijn. Bij het
verzamelen van de relevante informatie dient de mediacommissie nauw samen
te werken met het 'Wetenschappelijk Bureau'. Aldoende kan de presentator
zich goed voorbereiden en 'inschieten'.
Het is erg belangrijk dat het gebrachte onderwerp past bij de persoonlijk-
"heid van de presentator of spreker.
Bijv.: Bejaardenproblematiek door een vrouw, criminaliteit door een jurist.

Folderactiviteiten.:

EP dient gestreefd te worden naar een duidelijk verband tussen folderacti-
viteiten en actuele spanningsvelden.
Teneinde hieraan tegemoet te'komen, dient men uit te gaan van de 'doel -
groep-benadering'.
Bijv.: Winkeliers, bejaard.cn, ambtenaren etc.

De Inf o-brieven verbonden aan de folder.:

Door middel van de Info-brief kan men de mens het gevoel geven, dat hij
of zij persoonlijk wordt benaderd. Wij onderscheiden de 'Infobrief alge-
meen' en de 'Doelgroep gerichte info-brief'. Bijv.: In deze brief wordt
de winkelier benaderd vanuit zijn probleem; de bejaarden vanuit de pro -
blematiek rond bejaardenzorg, AOW, pensioen, gezondheidszorg, inspraak,
opvang en medebeslissingsbevoegdheid in het te voeren beleid.
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De persoonlijke brieven.:

Door middel van deze brieven worden personen aangesproken waarvan bij
de Centrumpartij het gevoelen leeft dat zij een wezenlijke bijdrage
kunnen leveren. ( Lidmaatschap, adviseurschap, donateur, sponsoring etc).
Hieronder vallen: beleidsbepalende functionarissen, politici, academici,
topmanagers, specialisten etc.

Het komt mij voor, dat aan dit lijstje niet meer activiteiten moeten wor-
den toegevoegd. Met onze terbeschikking staande middelen, zal dit al een
uiterste inspanning vergen.

H.C. de Roode.
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Centrumpartij

KoofdMkratariMt:
Portbu*670
2501 CR '«
Tel. 070-4B 83 80
Po*tglro 52 87188

AAN:.Alle leden van het Hoofdbestuur
van de Centrumpartij.-

OnakwuMik: DB/dS/ML
Datum : 15 juü 1995,

Geachte hoofdbestuursleden,

Binnen afzienbare tijd neemt
provinciale verkiezingen van

Centrumpartij deel aan de
nieuwe provincie Flevoland.

Als lijsttrekker kunnen wij u presenteren de heer W.Beau*
die bij velen reeds bekend is en als tweede man op de
lijst staat de heer J.Boiten. Twee mensen waarin wij veel
vertrouwen stellen. ~~- !/

Door het harde en noeste werk van een paar getrouwen kan
de Centrumpartij bogen op het feit, dat de lijst waar wij
mee uitkomen behoorlijk gevuld is.

Maar... voor de'activiteiten en de propaganda is geld nodig
en dat is wat wij niet in ruime mate voorhanden hebben, van-
daar ook een appèl op de leden van het Hoofdbestuur om met
z'n allen nog één keer in de buidel te tasten om te zorgen
dat de Centrumpartij een behoorlijke campagne kan voeren in
de nieuwe provincie, waardoor wij «en behoorlijke vertegen-
woordiging in deze provinciale'staten verkrijgen.

•

Tevens zal een groot succes voor dé Centrumpartij van zeer
groot belang zijn bij de.komende gemeenteraads- en Tweede
Kamerverkiezingen. Want bij succes/ zullen de kranten bol
staan over de Centrumpartij.'

Maak uw bijdrage over aan de penningmeester H. v. d.Keilden
op girorekening 52 87 188 onder vermelding verkiezingen Fle-
voland. Wij rekenen op uw steun !

Voorts delen wij u mede, dat de heer H.v.d.Heijden tijdens
de vakantie van de partijsecretaris Danny Segers, de werk-
zaamheden waarneemt, ü kunt de heer van der Heijden berei-
ken onder telefoonnummer: 04750 - 18 409.

Vriendelijk dank vooar uw gulle .gift, en een prettige vakan-
tie toegewenst namens het dagelijks bestuur van de Centrum-
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Centrumpartij
Kring Flevoland - Almere tel.t 03240 - 19475

H.O.P. i 05273 - 3266
NEDERLANDERS.
Iedereen weet, dat het in Nederland sociaal en economisch,
maar ook politiek goed fout zit De armen worden steeds
armer en de rijken steeds rüker. Op vele plaatsen wordt, z$
bet in stilte, armoede geleden.

Het beleid van de gevestigde politieke partijen, en bet
maakt niet uit, of dit van de zijde van het CD A, WD of PvdA
wordt gevoerd, is er niet op gericht om de echte minima bij te
staan. Ondanks gedane beloften van Den Uyl, laat hij nu
reeds weten, niet te kunnen garanderen, dat de minima in de
toekomst gespaard blijven. Loze beloften dus. waar niets
achter schuilt dan alleen maar jacht op stemmen voor de
aanstaande verkiezingen.

Laat de Nederlandse kiezers dan ook hun verstand
gebruiken en duidelijk overleggen welke keus zij straks gaan
maken. Kijk terug in het verleden en zie. hoe u door de
gevestigde politieke partijen bij de neus bent genomen en in de
steek bent gelaten. Denk eens na over het program van de
CENTRUMPARTIJ, en overweeg daarbij, dat de CEN-
TRUMPARTIJ er voor heeft gezorgd, dat de NEDER-
LANDSE problematiek bespreekbaar werd Want de
CENTRUMPARTIJ spreekt, waar andere politieke partijen

CENTRUMPARTIJ heeft, ondanks haar taboe-
doorbrekend werk, veel (ten onrechte) kritiek gekregen en er
waren zelfs politieke partijen, die zo bang waren, dat zij naar
rtn4fiii"nii|Hf-Hi| F"*frtf*fn wilden gujpcii, dooreen verbod op
de CENTRUMPARTIJ te bepleiten. Een daad die lijnrecht
staat op bet bepaalde in artikel l van de Grondwet Een van
deze pattijen was de PvdA!!!
Wat vil de CENTRUMPARTIJ? is de vraag die door velen
wordt gesteld. De meesten van u kennen die CENTRUM-
PARTIJ uit de negatieve en onjuiste publtkaties die er zijn
verschenen. RODDEL!! Er wordt wel OVER de
CENTRUMPARTIJ gesproken, maar nooit MET de
CENTRUMPARTIJ. Men heeft nog nooit het lef gehad de
CENTRUMPARTIJ met argumenten te bestrijden, bijvoor-
beeld in een publieke discussie. Daar was en is men te laf
voor. men bedient zich liever van laster en insinuatie.

De CENTRUMPARTIJ strijdt voor een VEILIG EN
LEEFBAAR NEDERLAND. Dat willen wy bereiken
door.:
• bestrijding vu d* criminaliteit in al haar facetten, door
versterking van de politie en de rechterlijke macht, beier

materiaal voor de politie, harder optreden tegen de
georganiseerde misdaad, uitbreiding van de misdaadpreventie.
• Hard* aanpak en betere bestrijding van de
drugscriminaliteit door verslaafden verplicht te laten
afkicken en door handelaren zware straffen op te leggen met
verbeurdverklaring van hun eigendommen.
• Doelgericht opsporingsbeleid naar Illegaal En Nederland
vcrbfQvende buitenlanden, het sanctioneren van herhalingen
door middel van gevangenisstraf en het bewerkstelligen van
een versnelde uitwysprocedure op kosten van het tand van
herkomst Het stoppen van sociale uitkeringen aan illegalen,
betere controle op de inschrijvingen in de gemeentelijke
registers, en een effectieve coördinatie tussen uitkeringsorganen
en gemeentelijke instanties, aan de hand van verblijfs- en
werkvergunningen.
• Kriminele buitenlanden, die hier veroordeeld worden
tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden, hun straf
uil laten zitten in het land van herkomst, met hieraan
verbonden, terugkeerverbod naar Nederland.
• Het aandragen van oplossingen die leiden to vrijwillige
remigratie- van in ons land verblijvende ethnische
minderheden. Zie hiervoor onze nota: "Ontwikkelingshulp
en Remigratie".
• Het instellen van een degelijk kontrolesysteem op de
geldstroom van ontwikkelingshulp. 70% van de projecten
mislukken, dit is geldsnüjterij waaraan een eind moet komen.
• Lager* belastingen door het indammen van subsidieioe-
wyzingen die niet in het belang van het land zijn. Een juister
en effectiever financieel beleid, gericht op de belangen van de
inwoners van Nederland
• Een evenwkhtig sociaal en economisch beleid, niet
gericht op het instandhouden van een verzorgingsstaat, maar
door het voeren van een beleid dat leidt tot opheffing van <k
wetttoeeaeld door vervroegde pensionering en vervroegde
«Bredingsrnogeujkheden (VUT). Deeltijdbanen zijn geen
oplossing» wel net scheppen, van banen, eventueel met
behoud van uitkering. Mem* weer aan het werk, is ons
devies.
• Opheffing WHI de woningnood door meer sociale
woningbouw en leegstand verhuren tegen betaalbare
prijzen.
• Een doeltreffende bestrijding van terrorisme, geweld,
bedreiging en tndmJdjrtfa. STOP DE GEWELDSPIRAAUI

•' Het stoppen van wrinaÉaring'en verpaupering in de
steden. Het opknappen en weer leefbaar maken van
woonwijken dient net voorrang te geschieden, Vandalisme
dient te worden bestreden door harder optreden en door
vernielingen op de persoon te verhalen, eventueel door
inhouding van uitkering of door loonbeslag. Het bijbrengen
van respect voor elkaar, waardoor de normvervaging wordt
teruggedrongen. Het objectief lesgeven op scholen,
waardoor indoctrinatie wordt voorkomen.
• Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, zonder
andere leefvormen afbreuk te doen. De CENTRUMPARTIJ
b voor volstrekte gelijkwaardigheid van
• Een beter milieubeleid. DE VERVUILER BETAALT»
• Het respecteren van de Grondwet en de daarin geboden
bescherming van de grondrechten van de Nederlanders. Elke
vorm van discriminatie, ook gericht tegen de Nederlandse f)
onderdanen dient te worden verboden. Geen negatieve.
maar ook geen positieve discriminatie mag wo"4>
toegestaan.
• Opkomen voor achtergestelde groeperingen ioa>i.
bejaarden, gehandicapten, gepensioneerden, werklozen,
middenstanders en kleine zelfstandigen, in het buitenland
verblijvende Nederlanders, gediscrimineerde Nederlanders
enz. door het wegnemen van belangentegenstellingen en
rechtsongelijkheid, door het bevorderen van inspraak en
medebesHssingsbevoegdheid in het te voeren beleid en door
doorbreking van de eenzijdig gerichte besluitvorming.
• Meer kontrole op het politieke gebeuren zowel landelijk
als regionaal door hot invoeren van een beslissend
referendum.
• KIESRECHT ALLEEN VOOR NEDERLANDERS.
• Meer kontrole en .bezuiniging op de overheidsuitgaven.
• Streven naar tweezijdige ontwapening.
• Nederland is geen immigratieland dus stop vreemdelingen-
stroom. .
• Een niet aflatend streven voor een VEILIG EN
LEEFBAAR NEDEftLAND.

Dit zijn enkele speerpunten uit het program van de
CENTRUMPARTIJ. Kunt u zich hie.rm vinden, of wilt u
meer weten, vraag dan geheel vrijblijvend uitgebreide
informatie.

De CENTRUMPARTIJ is een noodzaak voor NEDER-
LAND en de NEDERLANDERS. Het is de enige partij, die
spreekt waar alle anderen zwijgen. STEUNT DIE CEN-
TRUMPARTIJ door lid te worden of door een bijdrage te
storten op girorekening43 48100 tn.v. CENTRUMPARTIJ
Den Haag.

POSTBUS 670 - 2501 CR DEN HAAG. ^

CENTRUMPARTIJ. U WEET WEL WAAROM!" -'

CENTRUMPARTIJ
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Hoofdsjkretartaat -.
Postbus 070
21-01 CR 's-Gravenhage
Tol. 070--16 93 80
Por.tgiro 52 37188

AAN: Alle leden van het HOCSDBESTUUR
van de CHtfEFDMPAKTIJ.

Onskenmeik: DB/ds/ML
Datum : 5 juli 1985.

Geachte Hoofdbestuursleden,

Op de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op 1.7.1985,
is besloten, dat de eerstvolgende HB-vergadering zal plaats vin -
den op vrijdag 6 september 1985 en niet zoals oorspronkelijk was
afgesproken eind juni begin juli.

De reden hiervoor is, dat het onmogelijk is een quorum bijeen te
krijgen, waardoor de vergadering niet in staat is om besluiten en
beslissingen te nemen. De oorzaak ligt in het feit, dat vele Ie -
den van het DB en het HB reeds met vakantie zijn.

In de maand augustus wordt aan ieder van u de agenda en de even-
tuele vergaderstukken opgestuurd.

U allen een prettige vakantie toewensend, verblijven wij, roet vrien-
delijke groeten, namens het Dagelijks Bestuur,
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HOOFD-BESTUURS-MEDEDELINGEN.

Binnen afzienbare tijd staat de Centrumpartij voor de verkie-
zingen die gehouden worden in de FLEVO-POLDER. Het betreft hier
verkiezingen voor de nieuwe provincie.

Het is van zeer groot belang, dat de CENTRUMPARTIJ in deze ver-
kiezingen hoog scoort. Daarom roepen wij alle Kringbestuurders
op mensen beschikbaar te stellen voor de folderacties die wij
in de polder organiseren.

Niemand mag zich hieraan onttrekken, want de uitslag van de ver-
kiezing in de polder; zou wel eens bepalend kunnen zijn voor de
landelijke verkiezingen.

Geef uw folderaars op bij: Wim Vreeswijk, tel.: 030 - 31 30 98.

WERK- EN ADVIESCOMMISSIES.

Door het PPK (Platform Politieke Koers) is op de studiedag te
Veenendaal bepaald, dat er een vijftal studiecommissies worden
ingericht, en wel voor de volgende specialisaties:

a. buitenlandse zaken/ defensie.
b. economische zaken/financien/sociale zaken
c. binnenlandse zaken/justitie/onderwijs
d. vreemdelingenbeleid/ontwikkelingssamenwerking/WVC
e. landbouw-visserij/millieu/ruimtelijke ordening.

Voor deze commissies is een begin gemaakt met de invulling tw:

a. Kol.De Roode
b. Bruijn/Erren/Van Dijk
c. Lief/Alblas/De Wijer/Segers
d. Van der Heijden/Segers/Bruijn
e. Vreéswijk/Alblas.

Vanzelfsprekend hebben wij voor deze mensen veel meer mensen
nodig die enige specialisatie en/of deskundigheid bezitten op
een der bovengenoemde gebieden.

Wij nodigen dan ook bij deze alle mensen uit, die zich geroe-
pen voelen daadwerkelijk mee te gaan werken aan de besluitvor-
ming en die bereid zijn een schrijfopdracht uit te voeren over
een of meerdere onderwerpen, in de vorm van een paragraaf voor
het partijprogram of in de vorm van een nota.

Met belangstelling zien wij uw aanmelding tegemoet, u kunt de
partijsecretaris hierover telefonisch kontakteren: 08850 - 2 14 13,
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datum 20.SER1985
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B*treft: Hoofdbestuursvergadering Centrumpartij.

BijlagentUitnodiging + agenda)
reglement kandidaatstelling;

Op vrijdagavond 6 september 1985 heeft in caft-restaurant 'Het Haagsehe Schouw'
te Leiden een Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij plaatsgevonden.
De vergadering die van 20.00 uur tot 2̂ .00 uur duurde werd door circa 60 per-
sonen bijgewoond.
Ditmaal geen discussie over het al dan niet toelaten toi de vergadering van
personen die niet op de genodigdenlijst voorkomen,maar/een stemming over/twee
in de wachtkamer geplaatste oud-gedienden te weten Henk de WIJIfi en
Net ruime meerderheid van stemmen werden zij tot de vergadering toegelaten*
Hierbij werd in het geval bevestigd dat het besluit van kring Haarlem
hem als lid te accepteren niet door het DB herroepen kan worden. l

Na een openingswoord door voorzitter werden de notulen van de voor-
gaande vergadering zonder veel opmerkingen goedgekend. .

fieeds bij het agendapunt ingekomen stukken en mededelingen barstte het vergader-
geweld goed los*
De hele discussie draait zoals bekend om de machtsstrijd tussen de grote blokken
Zuid en Vest en de afspiegeling daarvan in het Dagelijks Bestuur.
De verkiezing van twee nieuwe D.B.-leden op de HB-vergadering van 13 mei J.l.
te Veenendaal blijkt een weinig gelukkige keus geweest^te zijn.Beide door het
DB naar voren geschoven kandidaten hebben inmiddels al weer het veld moeten
ruimen. _____ JLijkt definitief uitgerangeerd terwijl de als een komeet omhoog
geschoten kolonel b.d. voorlopig zijn DB-zetel ter beschikking heeft
gesteldttotdat zekerheid/bestaat over het aanblijven van de in eerste instantie
afgetreden vice-voorzitt/er Henk de V1JEB. Ĵ

De positie van is wankel geworden doordat hij de eis gesteld heeft tDe
WIJER eruit of ik.De schok van het plotselinge aftreden van de populaire vice-
voorzitter Henk de WIJEK heeft zoveel reacties uit de partij opgeleverd dat het
DB bakzeil heeft moeten halen.
Net spoed is een commissie samengesteld die in opdracht van het D.B. het gerezen
conflict heeft geanalyseerd. * v v/ -'
De commissie bestaat uit: Dr. . . ,Nr. f , en

Zij heeft alle partijen gehoord en bij monde van Dr.
gadering het advies uitgebracht een lijmpeging te ondernemen.

werd aan de ver-

De discussie in deze heeft geresulteerd ia het besluit een adviescommissie van
drie personen te benoemen. Deze commissie moet binnen anderhalve maand verslag i
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uitbrengen aan het HB dat daartoe speciaal bijeen cal worden geroepen.Oe leden
van deze commissie zijn overigens nog niet benoemd. .

De brief van Vim VREESWIJK aan het O.B.,die op zijn verzoek op de rergadering
verd voorgelegen,geeft een goed beeld van de problematiek.Op de vergadering werd
reeds de suggestie gedaan dat het uitbreiden van het O.B. tot negen personen
een oplossing zou kunnen zijn.

Naar aanleiding van minder fraaie tonelen rond de laatste HB-vergadering te
VEENENDAAL heeft de kring Rotterdam een motie ingediend.De motie werd zonder
veel discussie met grote meerderheid aangenomen.
Hieruit kan in combinatie met het voorafgaande geconcludeerd worden dat de
machtspositie van de resterende DB-leden aan het afkalven is.De gezichten van
o.a. secretaris SEQERS werden er naarmate de avond vorderde niet vrolijker op.

De machtsstrijd in het DB houdt ook verband met de komende verkiezingen voor de
Tweede Kamer in 1986.Na veel touwtrekken bestaat er nu een 'Reglement Kandidaat-
stelling Verkiezingen Tweede Kamer Der Staten-Generaal'(Zie bijlage).
Teneinde verdere problemen rond de opstelling van de kandidatenlijst te vermijden
is er een begeleidingscommissie ingesteld.De volgende personen stelden zich voor
deze commissie beschikbaar:
1.
2.
5.

Vervolgens werd er om vier plaatsen gestemdfsecretaris SEQERS is namen het DB aan
deze commissie toegevoegd.
Gekozen werden de nummer 1,2,5 «n 7 *«t 6 als reserve.

Eventuele kandidaten voor een Kamerzetel moeten zich voor 15 september aanstaande
melden.
Alleen van WiuVBEESWlJK is het reeds zeker dat hij zich kandidaat gesteld heeft.
Door het DB kunnen ook drie kandidaten worden voorgedragen.Het lijkt vrijwel
zeker dat dit het trio ,SEQERS en zal betreffen.
_ i

Wegens tijdgebrek werden de overige agendapunten naar de volgende vergadering
geschoven.De vrij algemene conclusie over deze vergadering luidde dat het DB
op vrijwel alle punten belangrijke concessies heeft moeten doen.

flXMM
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Hoofdtekretartaat:
Postbus 670
2501 CR 'a-Graventiage
Tel. 070-469380
Postglro 5287168

On» kenmerk: DB/ds/ML

Datum : 26 augustus 1985.

AAN: Alle leden van het Hoofdbestuur
van de Centrumpartij.

Geacht Hoofdbestuurslid,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Hoofd-
bestuursvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 6 sep-
tember 1985 om 19.30 uur. Plaats van vergadering wordt u
medegedeeld op donderdag 5 september as. door onze secre -
taris. U gelieve de secretaris dan ook op 5 september te -
lefonisch te kontakteren.

Duidelijk wordt hierbij nogmaals gesteld, dat alleen leden
van het Hoofdbestuur, welke voorkomen op de presentielijst
van het Hoofdbestuur toegang hebben tot deze vergadering.
Iedereen, die op deze lijst niet voorkomt wordt geweigerd,
toehoorders ed. worden niet toegelaten.

U een prettige en goede vergadering toewensend, verblijven
ij mejt--vr*ejidelijke groeten, namens het Dagelijkse Bestuur,w

A G E N D A .

1. Opening door de voorzitter Mr. A.W.Lier.
2. Notulen HB-vergadering 13.5.1985.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Motie Kring Rotterdam.
5. Reglement Tweede Kamerverkiezingen

Verslag Comrtlissie van onderzoek inzake De Meijer.
Moties Kringen Amsterdam/Haat lem

8. Voorstel verlenging 2% regeling HB tot 31.12.19.85
9. Invulling studie- en discussiecommissies.
10. Rondvraag en sluiting.
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REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN TWEKDE KAMEIJ DER STATENJ-CEl.'EKAAL

Artikel 1.

Het Hoofdbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van de te voeren ,activi-
. teiten voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Saten-^eneraal.

artikel 2.

Het Hoofdbestuur stelt uit zijn midden een onafhankelijke commissie samen, welke
*d« voorbereidende werkzaamheden,, als bedoeld in artikel l, leidt. Kaar bevoegd-
heden worden nader geregeld in een huishoudelijk reglement.

artikel 5.

De in artikel 2 bedoelde commissie is belast met de opstelling van de kandida-
tenlijst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Zij wordt in dit
reglement verder aangeduid als "de commissie".

artikel 4.

'Voor de kandidaatstelling geldt de volgende procedure:

1. Om kandidaat voor de Tweede Kamer te kunnen worden gesteld, dient men
l jaar lid te zijn van de C.F., te voldoen aan de eisen der Wet, aan
de voorschriften gesteld in de Statuten der Partij en te zijn toegelaten
door het Hoofdbestuur.

2. Vanaf het moment dat de kandidaat schriftelijk aan het Hoofdbestuur >.
te kennen heeft gegeven zich kandidaat te stellen of een kandidaatstel-
ling te zullen aanvaarden, onthoudt hij zich van activiteiten, welke
rechtstreeks of. zijdelings verband houden met de voorbereiding van de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onverminderd zijn reglemen-
taire rechten en verplichtingen.

3. Als er niet meer kandidaten zijn dan het aantal dor to vervullen plaat-
sen, dan zijn zij reeds door het enkele feit van hun kandidaatstelling
gekozen.

4* Het Hoofdbestuur is bevoegd een aanbevoling op te maken van du te
verkiezen kandidaten, met uitzondering van de lijstaanvoerder en de
kandidaten nr 2 en 3, van wie de aanbeveling wordt opgemaakt door
het Dagelijks Bestuur.

artikel 5.

Elk der kandidaten dient schriftelijk te verklaren dat hij

a. instemt met het vastgestelde program van uitgangspunten en met het
verkiezingsprogram en bereid is dezen uit te voeren en te verdedigen,

b. bereid is zitting te nemen in de Tweede Kamer en in principe de gehele
zittingsperiode als lid van de Tweede Kamer aan te blijven.

c. eenmaal gekozen tot lid van de Tweede Kamer, in fractieverband samenwerkt
alsmede zoveel mogelijk contact zal onderhouden met en voorlichting zal

. . geven aan de verschillende geledingen der Partij.

d. de door het Hoo dbestuur en de Commissie vast 'te. stellen procedure
volledig in acht zal nemen en naleven.

e. ten aanzien van het hebben en/of aanvaarden van een of meerdere neven-
functies, al dan niet gehonoreerd, zal onderwerpen aan het oordeel
daarover van de Commissie en het Hoofdbestuur.

f. bekend is met het feit dat het lidmaatschap der Tweede Kamer van de
Staten-Generaal onverenigbaar is met het vervullen van enige dienst-
betrekking bij de Partij.

g. vergaderingen en/of bijcenko-sten, door het Hoofdbestuur of Dagelijks
bestuur uitgeschreven, zoveel mogelijk zal bezoeken, dan wel, middels

•
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een schriftelijk bericht^ mededeling zal doen van ?:ijn. afwezig
hi-id, waarin do rodon dient tt; worden

h. bereid is bet politieke beleid, getoetst door de Partij, op een
nader te omschrijven manier, uit zal voeren en gestalte zal geven.

artikel 6.

Kandidaten hebben het recht van bezwaar m. b. t. hun instemming met het door
de Partij vastgestelde programma van uitgangspunten en het verkiezingprogram
artikel 7.

Bezwaren tegen de in art. 6 van dit reglement bedoelde programma's moeten
door de personen, aan wie een kandidatuur voor het lidmaatschap is aangebo
den, 'vóór de indiening van de kandidatenlijst, schriftelijk kenbaar wor-
den gemaakt aan het Dagelijks Bestuur. Eet Hoofdbestuur beslist vervolgens,
gehoord het vooradvies van het Dagelijks Bestuur, of de bezwaren al dan
niet een belemmering vormen om de betrokkene op de in te dienen kandidaat-
lijst te plaatsen. Tegen het besluit van het Hoofdbestuur is geen beroep
•mogelijk.

artikel 6.

De besturen der Kieskringen, waarin vertegenwoordigd afgevaardigden van do
afdelingen, tot de kieskring behorend, hebben het recht vóór elke kandidaat-
stelling voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, schriftelijk
de namen van ten hoogste drie personen voor te dragen als kandidaten voor
het lidmaatschap van de Tweede Kamer en dezen in te zenden aan het Dage-
lijks Bestuur..
In verband hiermede richt het Hoofdbestuur vóór l September voorafgaande
aan het jaar waarin de leden van de Tweede Kamer periodiek aftreden, tot
alle kieskringbesturen het schriftelijk verzoek vóór 15 September van dat
jaar aan hot Dagelijks Bestuur vertrouwelijk opgave te doen van ton hoogste
drie personen, die zij voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in aan
merking wensen te brengen.

artikel 9.

Het Dagelijks Bestuur . stelt in samenwerking met de in artikel 2 genoemde
commissie, een groslijst samen , van de kandidaten voor het lidmaatschap
.van de Tweede Kamer met een korte, toelichting omtrent iedere daarop voor
komende persoon. Deze groslijst omvat:

a. de namen van de kandidaten die door het Bestuur van de Kieskringen
zijn voorgedragen.

b. de namen van de door het Hoofd- en/of Dagelijks Bestuur voorgedragen
kandidaten.

artikel 10.

Het Dagelijks Bestuur bericht terstond na opstelling van de groslijst
aan ieder van de daarop vermelde personen dat hij voor het lidmaatschap
van de Tweede Kamer in aanmerking komt. Het verzoekt hem daarij zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vóór 15 October mede te delen of hij een eventuele
kandidaatstelling zal aanvaarden. Tegelijkertijd wordt hem verzocht de
bijgevoegde "bereidverklaring kandidaatstelling Tweede Kamer der Staten-
Generaal" ingevuld en ondertekend te retourneren.
Als binnen de genoemde termijn geen bericht is ontvangen, wordt de desbetref-
fende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur.

artikel 11.

Uiterlijk de laatste Zaterdag van .de maand November, van het .jaar, .vooraf-
gaand aan het jaar waarin de verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaats
vinden, belegt het Dagelijks Bestuur een Hoofdbestuursvergadering, waarin
de kandidatenlijst wordt samengesteld. Op deze vergadering licht de commissie,
voorzover daaraan' behoefte bestaat, de kandidatenlijst toe.

-5-



De leden van de commissie hebben het recht in dezo vergadering hc-t
woord te vo*ren; zij hebben een adviserende stem.
Bij het vaststellen van de kandidatenlijst kan het Hoofdbestuur
uitsluitend gebruik maken van de namen welke voorkomen op de groslijst.

artikel 12.

Het Dagelijks Bestuur stelt een voordracht vast voor de verkiezing
van de kandidaat lijstaanvoerder.
De definitieve vaststelling geschiedt door stemming door het Hoofd-
bestuur en wel plaats voor plaats» te beginnen bij nummer l van de
lijst. Indien voor één plaats één kandidaat ie gesteld, is deze zonder
stemming daarvoor aangewezen, tenzij hiertegen bezwaren bestaan vanuit
het Hoofdbestuur. Indien meerdere kandidaten voor een plaats zijn
gesteld, vindt schriftelijke stemming plaats.
Indien een op een bepaalde plaats van de oiltwerpkandidatenlijst voor-
geste de kandidaat bij stemming niet op diezelfde plaats op de kandi-
datenlijst wordt gekozen', 'schuiven deze eri, voorzover daardoor nodig,
de volgende kandidaten op'de ontwerplijst een plaats op.

artikel 15.

Het Dagelijks lic u t uur doc-t van de: uitcluc iuedr:d<:lirii:' aan allo pc-ruon< n
voorkomende op de in artikel 9 genoemde groslijst eri zorgt voor publi-
catie van de vastgestelde kandidatenlijst.

artikel 14.

Het Dagelijks Bestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van
bewilliging overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet, waarbij in
de begeleidende brief wordt opgemerkt dat wordt aangenonen dat betrok-
kene v6<5r de ondertekening van de bewilligingsvcrklaring kennis heeft
genomen van en accoord gaat met de inhoud van het verkiezingsprogramma,
voorzover hij geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 6 en 7
geboden mogelijkheid, waarna de Partij hem dan al c kandida.at a.an de
kiezer presenteert.

artikel 15»

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een juiste regeling voor de
ondertekening en de inlevering van-de formulieren voor de kandidaat-
stelling overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet.

artikel 16.

Het Dagelijks Bestuur benoemt een algemeen gemachtigde en diens
plaatsvervanger, die zorgt voor de indiening van de lijst overeekoastig
het bepaalde in de Kieswet.

artikel 17.

Het Dagelijks Bestuur stelt een schema van werkzaamheden op, met ver-
melding van de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschreven
handelingen moeten worden verricht.

artikel 16.

Indien door onvoorziene omstandigheden de normale uitvoering van dit
reglement wordt verhinderd, dan neemt het Dagelijks 7' -tuur, in uiter-
ste noodzaak en na consult met kringbcstuurderc, de vereiste beslissing'1
Bij tussentijdse verkiezingen vinden de bepalingen van dit reglement
overeenkomstige toepassing.De vastgestelde en nog vast te stellen data
en termijnen worden dan door het Hoofdbestuur bepaald.
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Centrum-Democraten

Deze politieke splinter onder leiding van Drs. H.
JANMAAT laat sinds haar sinds haar afscheiding van de
Centrumpartij in oktober 1984 weinig van zich horen. De
oorzaak van deze stilte rond de Centrum-Democraten dient
te worden gezocht in het geringe ledental van de partij,
in het achterwege blijven van propagandistisch vertoon
van haar vertegenwoordiger in de Tweede Kamer en in de
onderlinge geschillen tussen kaderleden. Hoewel de
Centrum- Democraten de intentie hadden een reële
bijdrage te leveren aan 's lands politiek, blijken zij
deze doelstelling om bovenvermelde redenen niet te
kunnen verwezenlijken. Hun invloed op de politieke situ-
atie in Nederland kan dan ook worden gekwalificeerd als
nihil. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat de
Centrum-Democraten bij de Tweede Kamerverkiezingen in
1986 van het politieke toneel zullen verdwijnen, zij
hebben momenteel (sept. 1985) 53 betalende leden, van
wie er zich 33 actief voor de partij inzetten. Het lid

reist door het land om zogenaamde fusie-
plannen te bespreken met leden van de Centrumpartij. In
werkelijkheid probeert de ook binnen de
Centrumpartij aanwezige tweespalt aan te wakkeren.

De Cen t r uinpa r t ij

De centrumpartij heeft bij herhaling gesteld tot daad-
werkelijke "constructieve" politieke activiteiten te
willen komen en een ideologie te ontwikkelen, die tot de
verbeelding van de massa zou kunnen spreken.
Opgemerkt dient te worden, dat alle activiteiten
weliswaar naar de achtergrond zijn verschoven door de
interne machtsstrijd van partijprominenten, maar hiervan
is het kiezerspotentieel niet op de hoogte, omdat deze
buiten de publiciteit wordt gehouden. Door en bij monde
van enkele vooraanstaande leden tracht de Centrumpartij
haar imago van extreem-rechtse partij te matigen cq te
verbloemen.
De directe invloed van de Centrumpartij op de politieke
besluitvorming is met haar 2700 leden gering, al is de
ontvankelijkheid van de Nederlandse bevolking voor hun
argumenten hier en daar wellicht wat toegenomen. Niet
uitgesloten moet worden geacht dat de Centrumpartij, die
ook bij de verkiezingen voor de provinciale staten in
Flevoland een zetel behaalde ondanks interne tegenstel-
lingen, tevens een zetel zal verwerven in het parlement
bij de verkiezingen van 1986. In ieder geval zal de
partij hier ijverig naar streven, zodat de daartoe
verwachte acties van de CP - in samenhang met het daarop
te verwachten antwoord van haar tegenstanders - voor het
nodige rumoer zullen kunnen zorgen.



Zo nodig andere rubricering eangeven.
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datum g ̂  OKT. 1985

CO

DIstr.: n C (l _ A<?/Q

Afachr.: BO: • 6><i Q

Betreft: Hoofdbestuursvergadering van de Centrumpartij d.d. 6-9-1985

Op zaterdag 6-9-1985 is te Den Haag in de "Haagse Schouw"
een hoofdbestuursvergadering gehouden van de CP. Convocatie bijge-
voegd.

Op deze vergadering zijn 62 personen aanwezig onder wie:

SEGERS, Dingeman H.M.

VREESWIJK, Willem T.E.

'DE WIJER. Hendrik
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1) Zo nodig «nd*f« nibrtewlng

VERVOLGBLAD Nr.

opent de vergadering, dringt aan op eenheid binnen de
partij en zegt dat het bewust zwart maken van en het roddelen
over mensen afgelopen moet zijn. Er zullen dan ook harde maatre-
gelen genomen worden en zelfs moet niet uitgesloten worden geacht
dat intriganten zonder pardon uit de partij gezet zullen worden.
Ook zullen de vergaderingen strak worden geleid en eventuele rel-
_schoppers zullen zonder meer uit de vergadering worden verwijderd);

De notulen van de hoofdbestuursvergadering van 13-5-1985
_w_orden goedgekeurd. In fotocopie bijgevoegd.

Door VREESWIJK en is aan het dagelijks bestuur een \f gestuurd, waarin wordt gevraagd het dagelijks bestuur uit

te breiden van 7 naar 9 personen.
SEGERS stelt dat uitbreiding van 7 naar 9 personen tegen

het besluit van het laatst gehouden congres te Boekei ingaat, om-
dat toen is besloten het uit 7 personen bestaande dagelijks be-
stuur te handhaven.

Dezerzijds wordt opgemerkt dat duidelijk is, dat VREESWIJK
en zelf in het dagelijks bestuur zitting willen nemen. |

geeft in een door hem gezonden brief
te kennen tijdelijk afstand te nemen van het dagelijks bestuur en
teleurgesteld te zijn in de kaderleden van de partij. Ook wordt
door hem gesteld dat niet samengewerkt kan worden met een opposi-
tionele groep mensen in de partij.

deelt mede dat zijn vordering betreffende1
de "gemaakte onkosten" voor de partij tot na de Tweede Kamerver-
kiezingen opschort.

zegt hierop dat de partijbelangen voorgaan en
bang te zijn het middelpunt te worden van kletspraatjes die de
partij geen goed doen. Spreker benadrukt dat JANMAAT, Johannes
G.H. hem benaderd heeft en heeft aangeboden de decla-
ratie te voldoen. Hierover heeft ^5EGERS in kennis ge-
steld.

SEGERS bevestigt dit en prijst dat hij loyaal
blijft tegenover de CP. ^
~ Naar aanleiding van een brief van waarin ge-
steld wordt dat er niet is voldaan aan een eerder genomen besluit
van het hoofdbestuur om regelmatig secretarissenoverleg te houden
wordt het besluit genomen hieraan alsnog te voldoen. (

Vervolgens wordt de motie van het kringbestuur Rotterdam
ingediend en aangenomen. Exemplaar in fotocopie bij dit rapport
gevoegd.
~ Het gewijzigde "Reglement Kandidaatstelling Verkiezingen
Tweede Kamer der Staten Generaal" wordt met algemene stemmen aan-
genomen, (reglement in fotocopie bijgevoegd).

Ingevolge artikel 2 van dit reglement dient een commissie
samengesteld te worden, waarvoor de volgende personen zich kandî
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VEHVOLGBLAD Nr. 2

1) Zo nodig indwe rubricering aangawn.

daat stellen:

Na een schriftelijke stemming worden gekozen:

en
als reserve

Volgens is het een vereiste dat een lid van het dage-
lijks bestuur van de commissie deel uitmaakt en SEGERS wordt als
secretaris toegevoegd. |

Naar aanleiding van het conflict omtrent DE WIJER is in het'
verleden een commissie samengesteld, waarin zitting hebben:

voorzitter,

Op diverse vragen van diverse hoofdbestuursleden wordt door
de leden van de commissie en met name niet ingegaan, met
als argument dat orde en rust binnen de partij prevaleren, gelet
op de komende verkiezingen.

De commissie is tot het volgende advies gekomen:
1. Het dagelijks bestuur te handhaven zoals voor de incidenten

die een splitsing veroorzaakten.
2. Het benoemen van een commissie bestaande uit 3 leden. Deze com-

missie zal dienen te onderzoeken hoe de problemen in de top
zijn ontstaan en te bezien of tot een betere taak- en-werkver-

deling binnen het dagelijks bestuur kan worden gekomen. Tevens
zal bekeken moeten worden of het gewenst is, dat het dagelijks
bestuur alsnog tot 9 personen moet worden uitgebreid.

Bij stemming, door handopsteken, wordt het advies van de
commissie vervolgens met 2/3 meerderheid aangenomen.

Opgemerkt wordt dat dit besluit inhoudt, dat DE ¥IJER te-
/ rugkeert als lid van het dagelijks bestuur.

Al tijdens de stemming ontstaat in de vergadering de nodi-
ge deining, als diverse personen worden aangespoord voor het ad-
vies te stemmen. Over en weer worden verwijten naar voren ge-
bracht waarbij in het bijzonder , , ' en

zich danig roeren. DE WIJER en VREESWIJK worden ervan be-
schuldigd rotzooi te willen schoppen en leden tegen elkaar uit
te spelen. Enkelen, waaronder en zijn echtgenote, ver-
laten razend en tierend de vergadering.

Mede als gevolg hiervan komt het hoofdbestuur niet toe aan
het benoemen van de commissie van 3 personen, zoals is voorge-
steld.

De opdracht wordt tijdens de vergadering aan het dagelijks
bestuur teruggegeven.

SEGERS heeft inmiddels als lid van het dagelijks bestuur
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1) Zo nodig ind*r* rubricering Mngcvtn.

VERVOLGBLAD Nr. 3

de volgende personen gevraagd in de commissie zitting te nemen:

en
, hetgeen door hen in overweging is genomen.
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85ÏOU 151

Centrumipartij

HoofdMkretartiat:
Postbus 670
2501 CR '
T«l. 070-469380
Poslfllro 52 87188

AAN: Alle leden van het Hoofdbestuur
van de Centrumpartij.

OfwkmnMrk: DB/ds/ML
oatum : 26 augustus 1985,

Geacht Hoofdbestuurslid,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Hoofd-
bestuursvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 6 sep-
tember 1985 om 19.30 uur. Plaats van vergadering wordt u
medegedeeld op donderdag 5 september as. door onze secre -
taris. U gelieve de secretaris dan ook op 5 september te -
lefonisch te kontakteren.

Duidelijk wordt hierbij nogmaals gesteld, dat alleen leden
van het Hoofdbestuur, welke voorkomen op de presentielijst .
van het Hoofdbestuur toegang hebben tot deze vergadering.
Iedereen, die op deze lijst niet voorkomt wordt geweigerd,
toehoorders ed. worden niet toegelaten.

U een prettige en goede vergadering toewensend, verblijven
wij me£-vr±̂ ndelijke groeten, namens het Dagelijkse Bestuur,

A G E N D A.

1. Opening door da voorzitter Mr. A.w.Lier.
2. Notulen HB-vergadering 13.5.1985.
3. Ingekomen stukken en mededelingen. •
4. Motie Kring Rotterdam.
5. Reglement Tweede Kamerverkiezingen
6. Verslag Commissie van onderzoek inzake De Weijer.
7. Moties Kringen Amsterdam/Haarlem
8. Voorstel verlenging 2% regeling HB tot 31.12.1985
9,- Invulling studie- en discussiecommissies.
10. Rondvraag en sluiting.
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Notulen van de Hoofdbestuursvergadering van maandag 13 roei 1965.

Aanwezig.: A.Alblas, D.W.Anhuiser, N.S.Brink, Mevr.M.Broolanan,
Dr .W.J.Bruijn, W.J.Beaux, G.Broers, W.H.Boiten, F.Caster-
mans, H.Colaria, Mevr. Mr. C.Diepeveen, R.den Drijver,
J.Donders, Drs.C.v.Dijk, W.P.v.Dijl, O.Boerstra, P.v.Es,
H.Erren, W.Elsthout, C.Freekenhorst, J.Groenink, Jos Hoppe,
Th.Hackenitz, H.v.d.Heijden, P.J.v.Hulst, J.Hanssen, T.Har-
der, Mevr. in «t Hout, J.Hageman, Mevr. L.d'Hondt, H.K.Kleyn,
M.v.Klaveren, C.v.Kampen, Mr.A.W.Lier, A.Overwater, A.G.den
Olde, C.A.Overdorp, N.Oud, B.v.d.Poel, J.Pronk, Mevr.E.Peen,
D.Peen, C.F.Rieff, Kolonel H.C. de Roode, D.M.de Snayer,
K.Schröfer, F.Schoenmakers, Mevr. C.Schoenmakers, J.E.H.Sroeets,
D.H.M.Segers, Mevr. M.L.Segers-Majoie, L.v.d.Sluis, M.Sec -
bregts, Th.Termijn, S.Visser, N .Winkelman, W.Witteman, W.J.
Wijngaarden, Mevr. W.Zijm, Th.Wiersma.

AfWezig.:met bericht.; R.Caffa, J.Camphuis, Mevr.I.Camphuis-Looman,
J. de Keyne, A.Konst Sr, MeVr. W.Lentz, H.y.d.Oever, H.Nijen-
nof, H.Pasmans, J.Slager,. ;'

Plaats van vergadering: Veenendaal.
/ .

Opening.; De partijvoorzitter Mr. Lier opent om 20.20 uur de vergade -
ring. De vergadering wordt iets verlaat geopend ivm. enkele
strubbelingen vooraf. In de toespraak van de heer Lier, komt
naar voren, dat er door enkele personen onrust wordt gezaaid
in de partij, hetgeen functioneert als splijtzwam. Hij wijst
er op, dat hiermede ten onrechte het vertrouwen in het DB wordt
ondermijnd. "We staan voor de verkiezingen en de kans is ruim-
schoots aanwezig, dat wij een waardig gesprekspartner kunnen
worden en hoog zullen scoren, want velen bekennen zich tot de
Centrumpartij" aldus de heer Lier. Er is een gestage groei van
de leden te merken, terwijl er ook ontzettend veel adhesie-be-
tuigingen binnen komen.

De heren De Wijer, Vreeswijk en enkele ander-i.. '~' 'ij de
ingang besloten de vergadering niet bij te wonen, daar het DB
geen goedkeuring hechtte aan het toelaten van enkele personen
die niet op de invitatielijst voorkwamen en die door beide he-
ren waren meegebracht, dan wel uitgenodigd. Op de uitnodigingen
was duidelijk vermeld, dat niet-leden van het HB absoluut geen
toegang zouden hebben.

Notulen.; De heer -Visser verzoekt om de notulen tijdig, eventueel met de
convocatie voor de HB-vergadering mee te sturen, zodat iedereen
in alle rust deze kan doornemen. Dit werd zo dan ook besloten.
De notulen van de HB-vergadering van 25 januari 1985 zijn aan-
genomen en goedgekeurd.

Wijziging agenda.; De voorzitter, Mr. Lier leest de gewijzigde agenda voor,
doch wordt herhaaldelijk door A.Overwater, M.Brookman.D.Anhui-
ser, Hoftnan, Kleyn (die een ding had en niet wist waar hij het
in moest steken),op punten en komma's onderbroken, zodat hij
als voorzitter in moest grijpen om de agendawijziging bekend te
kunnen maken. Hij zei in niet mis te verstane termen, dat zij
die verder zouden trachten de vergadering onmogelijk te maken,
de vergadering dienden te verlaten. Hierna werd heb rustiger.
heer Lier wees de vergadering nogmaals op het gevaar, dat.nu



/
delijk naar voren kwam, dat bepaalde personen bezig waren
om onrust te zaaien.
Besloten werdTWr de agendapunten 4 t /m 6 verschoven en uit-
gesteld werden tot de Hoofdbestuursvergadering in september.
De moties, zoverre deze door de Kringen Amsterdam/Haarlem
staande worden gehouden worden verschoven naar de eerstvol-
gende HB- vergader ing. Het instellen van de diverse studie- en
discussiecoRnissies wordt verschoven naar de eerstvolgende
HB- vergader ing, de wijziging van de statuten wordt verschoven
naar de eerstvolgende HB- vergader ing.

Mededelingen: • t
Dr. Bruijn had bij het begin van de avond een notie ingediend,
ondertekend door Dr .W. J. Bruijn \. C. Schoenmakers, Fr.Schoe
makers, Mevr. E.Peeh-Bouraan en de heer D. Peen. inhoudende net
verzoek om de verkiezingen mbt. de lijsttrekker en de eerst -
volgende 3 of 5 leden uit te stellen tot januari 1966. Het DB
slaat in overleg met het HB een compromis voor, om deze be-
slissingen en verkiezingen te houden tijdens de HB-vergadering
van september 1985. Het DB had deze verkiezingen reeds uitge-
steld. Dit laatste voorstel is met meerderheid van stemmen
aangenomen, zodat op de agenda van september 1985 de verkie-
zing zal prijken van de lijstaanvoerder en de eerste drie le-
den.

Congres. : Gepland was om een ledenvergadering te houden op
zaterdag 25 mei 1985. Het blijkt niet mogelijk te zijn om
vergaderruimte voor plro. ̂50 personen te verkrijgen in Ne-
derland. De secretaris heeft een groot aantal congrescentra
gecontacteerd in Nederland, zonder succes.
De vraag rees; , nu blijkt dat de democratie de democratie in
Nederland niet beschermt en het recht van vrijheid van vere-
niging en vergadering terug zijn gebracht tot een punt van grc
rechtsongelijkheid en discriminatie, moeten wij ons afvragen,
of wij de bevoegdheden gegeven aan de algemene ledetivergade -
ring thans dienen te verleggen naar de competentie van het
Hoofdbestuur. Er moeten belangrijke beslissingen worden geno-
men, die alleen door de algemene ledenvergadering kunnen wor-
den genomen en absoluut niet langer kunnen wachten.
Er wordt roet hoofdelijke stemming een voorstel van de heer
S. Visser aangenomen om eerst te trachten via advertenties eer.
zaalruimte te verkrijgen. Indien dit niet lukt, wordt er een
beslissing1 genomen t. a. v. het genoemde probleem.

TV-uit zending.: Uit het HB was kritiek gekomen, dat steeds
dezelfde personen TV- en radiouitzendingen verzorgden. Het
DB heeft daarom besloten, om het HB de aanstaande TV-uitzen-
ding te laten verzorgen. Na heen en weer praten lijkt het
maar het beste, volgens het HB, dat het DB deze zaak in de
hand houdt. Er wordt besloten dat een aantal personen uit het
HB worden benaderd voor de komende radio en TV-uitzendingen,
terwijl de invulling wordt overgelaten aan het DB.

Verkiezing nieuwe leden vóór het DB.;

Er zijn binnen het DB twee vacatures te vervullen tw.: het
uittreden van Drs.N.Konst en het recente uittreden van de
heer W.Sparrebocm.
Het DB heeft twee personen op voordracht geplaatst tw.:

a. H.C^de Roode, kolonel der Mariniers BD
en

u u n ,,-„ n,- <i ~,,̂  „,„„,,,•»



uit het HB .zijn ook twee kandidaten naar voren gekomen vol -
doende gesteund, zij het dat de kandidatuur van beide per -
sonen gesteund werd door dezelfde leden. Duidelijk werd ge-
steld, dat dit normaliter niet kon, maar om verdere problemen
te vermijden werden beide karddaturen toegelaten, met de rist r
tie, dat men nooit op dit voorval kan terugvallen als prece -
deht. Deze kandidaten zijn:

a. Mevr. M. Brookroan, secr .Kring Amsterdam

b. H. Vreeswijk, gemeenteraadslid in Alroere.

Presentatie kandidaat DB-leden.:

Stemming.:

Besloten wordt in alfabetische volgorde de kandidaten zich-
zelf voor be laten stellen. De kandidaten in de volgorde:

1. Mevr. M. Broekman
2. W .P.van Dijl
3. H.C. de Roode
4. voor Vreeswijk (niet aanwezig) spreken Overwater,

Mevr.L. d'Hondt en J.Groenink.

Er wordt schriftelijk gestemd. Er zijn 60 aanwezige stemge-
rechtigde leden, plus één schriftelijke machtiging van de
heer J. de keyne uit Rotterdam, zodat er 61 stemmen kunnen
worden uitgebracht. Op de stembriefjes staan 4 namen ver -
meld, verwacht wordt van de leden van het HB dat men 2 per-
sonen aankruist. In totaal 61 stembriefjes worden uitgegeven.
Uitgebracht dienen te worden 122 stemmen.

Uitslag.; De telcommisaie bestaande uit:
1. A.Albias, voorzitter telcommissie
2. A.Overwater,
3. M.L.Segers-MaJoie.

geeft het volgende bekend.: Uitgedeeld 61 stembriefjes, inge-
nomen 61 stembriefjes, volgens presentie lijst aanwezig 61
stemgerechtigden. De uitslag luidt als volgt.:

1. H.C. de Roode
2. W.P.v.DiJl
3. M.Brookman
H. W.Vreeswijk

52 stemmen
29 stemmen
21 stemmen
20 stemmen

totaal.: 122 stemmen.
i 1 De heren H.C. de Roode en W.P.v.Dijl zijn in het DB opgeno-

men.

Ingekomen brief van de heer Fr.Schoenmakers.:

De heer Fr .Schoenmakers, voorzitter van Kring Zeeland heeft
een brief gericht aan het DB met het verzoek deze brief te
zien als een 'punt van orde' met de eis, deze op de eerstko-
mende HB-vergadering te behandelen. Dit is gebeurd, door de
emotionele «trekking en inhoud, alsmede de verdediging van
de penningmeester H.v.d.Heijden is besloten een commissie van
onderzoek te benoemen. Deze commissie is belast roet het nagaar
en uitzoeken van de grond waarom deze brief is geschreven.cn



Sluiting.:

-«4-

dient tevens de juistheid van de declaratie vast te stellen.
De cocmissie heeft geen enkele bevoegdheid on toezeggingen in
Welke vorm dan ook te doen, en is slechts adviserend naar het
HB en DB.
Voor deze commissie geven zich op:

1. J. Boiten
2. H. Hoftasn
3. C.Freekenhorst. '•

Gezien het vérgevorderde uur wordt besloten on de rondvraag
over te slaan en alle niet behandelde punten, voorzover daar
nog niet in voorzien was te verschuiven naar de eerstvolgende
HB-vergadering. De heer Lier sluit de vergadering.

r

aris.
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Aan het Hoofdbestuur van cl e
Centrumpartij.

Ons k«nm«iK:
Dttum : t

M O T I E

++++++•! -H l \+

De bestuursvergadering Van de Kieskring Rotterdam van de
Centrumpartij d.d. 21 mei 1985 heeft in meerderheid besloten
de volgende motie in te dienen op de eerstvolgende KB-vergadering
van de Centrumpartij. Dit naar aanleiding van datgene wat op
de HB-vergadering van 15 mei j.l. heeft plaatsgevonden.

Het Rotterdamse Kringbestuur dringt aan op:

De voorzitter dient een strakke vergadering
te leiden
De pauze moet op een redelijke tijd
gehouden worden
De bar dient tijdens vergadering gesloten
te blijven
!3ventuele emoties kunnen alleen in de
rondvraag naar voren komen
Geen agendawijzigingen ter elfder ure
Bij onnodig ophouden van de vergadering
door chaosmakers deze bij voortduring de
zaal te do'en verlaten
ingediende moties dienen in stemming
te worden gebracht

Het Rotterdamse Kringbe-stuur hoopt hiermee een goede bijdrp.rc
geleverd te hebben voor een beter verloop van de IB-vcrgaderingci

+

Deze motie.is er dan ook op gericht om de voorzitter moer
armslag te geven.

. ; Het Kringbestuur Rotterdam.
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Artikel 1.

Het Hoofdbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van de te voeren activi-
teiten voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Saten-̂ eneraal.

artikel 2.

.>. Het Hoofdbestuur stelt .uit zijn middenjcen onafhankelijke commissie samen, welke
de voorbereidende werkzaamheden, alEPbedoeld in-artikel l, leidt. Haar bevoegd-
heden worden nader geregeld in een huishoudelijk reglement.

artikel 5.

De in artikel 2 bedoelde commissie is belast met de opstelling van de kandida-
tenlijst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Zij wordt in dit
reglement verder aangeduid als "de commiesie".

artikel 4.

;Voor de kandidaatstelling geldt de volgende procedure:

1. Om kandidaat voor de Tweede Kamer te kunnen worden gesteld, dient men
T* _ 1̂ jaar lid te zijn van de C.P._,jte voldoen aan de eisen der V/et, aan
' de voorschriften gesteld in de Statuten der Partij en te zijn toegelaten

_ ' ' door het Hoofdbestuur. . ., •.

' 2. Vanaf het moment dat de kandidaat schriftelijk aan het Hoofdbestuur •
'te kennen heeft gegeven zich kandidaat te stellen of een kandidaatstel-
ling te zullen aanvaarden, onthoudt hij zich van activiteiten, welke
.rechtstreeks of. zijdelings verband houden met de voorbereiding van de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onverminderd zijn regionen-
taire rechten en verplichtingen.

3. Als er niet meer kandidaten zijn dan hot aantal dur te vervullen plaat-
sen, dan zijn zij reeds door het enkele feit van hun kandidaatstelling
gekozen.

4. Het Hoofdbestuur is bevoegd een aanbevoling op te maken van du te
verkiezen kandidaten, met uitzondering van de lijstaanvoerder en de
kandidaten nr 2 en 3» van wie de aanbeveling wordt opgemaakt door
het Dagelijks Bestuur.

/-artikel 5.

Elk der kandidaten dient schriftelijk te verklaren dat hij

*~ a. instemt met het vastgestelde program van uitgangspunten en met het
verkiezingsprogram en bereid is dezen uit te voeren en te verdedigen.

b. bereid is zitting te nemen in de Tweede Kamer en in principe de gehele
zittingsperiode als lid van de Tweede Kaner aan te blijven.

o. eenmaal gekozen tot lid van dé Tweede Kamer, in fractieverband samenwerkt
alsmede zoveel mogelijk contact zal onderhouden met en voorlichting zal
geven aan de verschillende geledingen der Partij.

d. de door het Hoo dbestuur en de Commissie vast te stellen procedure
volledig in acht zal nemen en naleven.

e. ten aanzien van het hebben en/of aanvaarden van een of meerdere neven-
functies, al dan niet gehonoreerd, zal onderwerpen aan het oordeel
daarover van de Commissie en het Hoofdbestuur.

f. bekend is met het feit dat het lidmaatschap acr Tweede Kamer van de
Staten-Ctneraal onverenigbaar is met h «.-t vervullen van enige dienst-
betrekking bij de Partij.

g. vergaderingen en/of bijccnko...att-n, door het Hoofdbestuur of Dagelijks
bestuur uitgeschreven, zoveel mogelijk zal bezoeken, dan wel, niddels
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, een schriftelijk bericht, mededeling zal doen van zijn afwezig
Ju'id, waarin do redon dient to wordi.-n fji.-noctid.

h. bereid is het politieke beleid, getoetst door de Partij, op een
nader te omschrijven manier, uit zal voeren en gestalte zal geven.

artikel 6.

Kandidaten hebben het recht van bezwaar m.b.t. hun instemming met het door
de Partij vastgestelde programma van uitgangspunten en het verkiezingprogran

artikel 7.

Bezwaren tegen de in art. 6 van dit reglement bedoelde programma's moeten
door de personen, aan wie een kandidatuur voor het lidmaatschap is aangebo
den, vtfdr de indiening van de kandidatenlijst, schriftelijk kenbaar wor-
den gemaakt aan l+* Dagelijks Bestuur. Het Hoofdbestuur beslist vervolgens,
gehoord het vooradvies van het Dagelijks Bestuur, of de bezwaren al dan
niet een belemmering vormen om de betrokkene op de in te dienen kandidaat-
lijst te plaatsen. Tegen het besluit van het Hoofdbestuur is geen beroep
mogelijk.

artikel B.

De besturen der Kieskringen, waarin vertegenwoordigd afgevaardigden van de
afdelingen, tot de kieskring behorend,hebben het recht v<56r elke kandidaat'
stelling voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, schriftelijk
de namen van ten hoogste drie personen voor te dragen als kandidaten voor
het lidmaatschap van de Tweede Kamer en dezen in te zenden aan het Dage-
lijks Bestuur.
In verband hiermede richt het Hoofdbestuur voor l September voorafgaande
aan het jaar waarin de leden van de Tweede Kamer periodiek aftreden, tot
alle kieskringbesturen het schriftelijk verzoek vóór 15 September van dat
jaar aan hot Dagelijks Bestuur vertrouwelijk opgave te doen van ten hoogste
drie personen, die zij voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in aan
merking wensen te brengen.

artikel 9.

Bet Dagelijks Bestuur.stelt in samenwerking met de in artikel 2 genoemde
commissie, een groslijst samen van de kandidaten voor het lidmaatschap
van de Tweede Kamer met een korte toelichting omtrent iedere daarop voor
komende persoon. Deze groslijst omvat:

a, de namen van de kandidaten die door het Bestuur van de Kieskringen
zijn voorgedragen»

b. de namen van de door het Hoofd- en/of Dagelijks Bestuur voorgedragen
kandidaten.

artikel 10.

Eet Dagelijks Bestuur bericht terstond na opstelling van de groslijst
aan ieder van de daarop vermelde personen dat hij voor het lidmaatschap
van de Tweede Kamer in aanmerking komt. Het verzoekt hem daarij zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vó<5r 15 Octobor mede te delen of hij een eventuele
kandidaatstelling zal aanvaarden» Tegelijkertijd wordt hem verzocht de
bijgevoegde "bereidverklaring kandidaatstelling Tweede Kamer der Staten-
Generaal*1 ingevuld en ondertekend te retourneren.
Als binnen de genoemde termijn geen bericht is ontvangen, wordt de desbetref-
fende persoon geacht zich niet beschikbaar te stellen voor een kandidatuur.

artikel 11.
Uiterlijk de laatste Zaterdag van de maand November van het jaar, vooraf-
gaand aan het jaar waarin de verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaats
vinden, belegt .het Dagelijks Bostuur oen Hoofdbes tuur sver^adcring, waarin
de kandidatenlijst wordt samengesteld.Op deze vergadering licht de comnisaie,
voorzover daaraan -behoefte bestaat, de kandidatenlijst toe.
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De ledc-n van de commissie hebben het recht in deze vergadering h<.-t
woord to voeren; zij hebben een adviserende ctcm.
Bij het vaststellen van de kandidatenlijst kan het Hoofdbestuur
uitsluitend gebruik maken van de namen wolke voorkomen op de groslijst.

artikel 12.

Het Dagelijks Bestuur stelt een voordracht vast voor de verkiezing
van de kandidaat lijstaanvoerder.
De definitieve vaststelling geschiedt door stemming door het Hoofd-
bestuur en wel plaats voor plaats, te beginnen bij nummer l van de
lijst. Indien voor één plaats één kandidaat is gesteld, is deze zonder
stemming daarvoor aangewezen, tenzij hiertegen bezwaren bestaan vanuit
het Hoofdbestuur. Indien meerdere kandidaten voor een plaats zijn
gesteld, vindt schriftelijke stemming plaats.
Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerpkandidatenlijst voor-
geste de kandidaat bij stemming niet op diezelfde plaats op de kandi-
datenlijst wordt gekozen, schuiven deze en, voorzover daardoor nodig,
de volgende kandidaten op de ontwerplijst een plaats op..

artikel 13. ' • ' • •

liet ])ugelijkB Jioatuur doot van dt: uilai.M^ •mcdr.-dr-lint? aa.ri all«; pcrcuri'.n
voorkomende op de in artikel 9 genoemde groslijst en zorgt voor publi-
catie van de vastgestelde kandidatenlijst.

artikel 14.

Het Dagelijks Bestuur vraagt' aan de kandidaten de verklaring van
bewilliging overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet, waarbij in
de begeleidende brief wordt opgemerkt dat wordt aangenomen dat betrok-
kene v<5<5r de ondertekening van de bewilligingsvcrklaring kennis heeft
genomen van en accoord gaat met de inhoud van het vorkiezingsproijranca,
voorzover hij geen gebruik heeft gemaakt van do in artikel 6 en 7
gobodon mogelijkheid, waarna do Partij hom dan :iliï kandidaat aan du
kiezer presenteert.

artikel 15.

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een juiste regeling voor cc
ondertekening en de inlevering van de formulieren voor de kandidaat-
stelling overeenkomstig de bepalingen van de Kieowet.

artikel 16.
Het Dagelijks Bestuur benoemt e.en algemeen gpmachtiede en diens
plaatsvervanger, die zorgt voor de indiening van de lijst overeekc=s-ti£
het bepaalde in de Kieswet.

artikel 17.

Het Dagelijks Bestuur stelt 'eon scheiaa van werkzaamheden op, eet ver-
melding van de data v/aarop en do termijnen waarbinnen de voorgeschrcv».:*
handelingen moeten worden verricht.

artikel 10.

Indien door onvoorziene onistan<?i(;hf-d»%r. <]•_• lïora.'ilo uitvorrin,; v^ri dit
rojjl croont wordt vurhindc-rd, d.-ui ï;i.-i-;ai. h ' - i ü, i ;>-l i ji::; 151-s i uur, ii; u_"„iT-
ste noodzaak en i:a consult nc-t kvitt^ücstuu-'ViCvs, do verciutu l>c:;lic"ir..'<-
3ij tucEontijd.'Jü vcrl:ituin.•;•'•" viii'.lc:: dv V-i y;:I!;.,.;•_•:: vci: dit re;;Ic'-,:il
overeenkomstige tot/paccinó'.öu vaKt^rj teldo cii noj vaut to stelle:: ila'.-
en tenaijnen wordc-n dan door het iioofubeöiuui1 bopuald.
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ACD 851016 067

datum

CO

b. " d.

. 1935

Di«r.= BiJlagoCn):

Afachr.: BO: /

Betreft: Hoofdbestuursvergadering Centrum Partij te Leiden

Op vrijdag 6 september 1985 om 20.*tiur werd in de Haagse Schouw te Leiden

een vergadering gehouden van het Hoofdbestuur van de Centrum Partij.

Aanwezig waren 62 personen, waarvan bekend:
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t) Zo nodig «ndw» rabrWorlng Moo^wn.

VERVOLQBLAO Nr. 1

SB3ERS .J>.

VREESWIJK.V/i
t v*

DE WIJER kwam later in de vergadering nadat hierover was gestemd.

1* Opening

hield een betoog over het geroddel en gekonkel in de Partij.

Hij hield een donderpreek dat het een en ander afgelopen moest zijn

en kcdigde een strakke leiding aan.

Direct na de opening van vroeg Vreeswijk het woord. Hij vroeg aan U

waar De Wijer was. • antwoordde hierop dat hij naar de bekende

weg vroeg omdat hij dit heel goed wist. Vreeswijk reageerde hierop

dit ie precies wat ik bedoel.

2. Notulen

Geen op- of aanmerkingen.

3- Mededelingen

a. Het kort geding in de polder is verloren. De rechter achtte zich

niet ontvankelijk. De Centrum Partij zou zich niet voldoende hebben

gedistiantieerd van Broekman es. De Centrum Partij gaat in hoger

beroep.

b. iemand uit de club van Janmaat heeft beschuldigd

geld van een rekening van Janmaat te hebben gehaald.

Uitleg : De hele zaak is een vergissing van de bank. De rekeïng

van zowel de Centrum Partij als de rekening van Janmaat staan bij de

Amrobank aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage. • heeft geld

opgenomen van de Centrum Partij, per vergissing heeft de bank dit
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1) Zo nodig Midw* mbrlocrtng M«a*w*n,

VERVOLGBLAO Nr.

bedrag afgeschreven van de rekening van Janmaat. Een en ander is reeds

rechtgetrokken*

Inpekomen stukken

1. Nico Konst heeft zijn lidmaatschap opgezegd wegens de affaire

De Wijer.

2. De Zoutmanstraat.

Per 1 oktober 1985 moet dit pand vrij zijn. Het secretariaat van de

Centrum Partij gaat naar Linden (Segers). De Postbus in 's-Gravenhage

blijft gehandhaafd vanwege de rechtspersoon.

3. Brief De Wijer

De Wijer heeft in eei#>rief al zijn functies neergelegd en zijn CP

lidmaatschap opgezegd. De Centrum Partij ging naar zijn mening te veel

in de richting van het OSL.

4. Brief van

Hij[ gaat Almere verlaten en gaat in Amsterdam wonen. Hij wil daar

lijsttrekker worden voor de Centrum Partij bij de gemeenteraads-

verkiezingen.

5. Brief van

vindt dat het geroddel in de Centrum Parij afgelopen moet zijn.

Er moet een uitbreiding van het DB komen tot 9 personen. (Dit voorstel

werd afgewezen aangezien tijdens het congres in Boekei besloten is

om het DB terug te brengen naar 7 leden.)

schiijft verder dat Janmaat aan hem gevraagd heeft om de vordering vat

op de Centrum Partij over te nemen. heeft dit geweigerd. trekt

de vordering in tot na de verkiezingen en zal daarna overleg plegen

met het DB.

6 'Brief van

Hij heeft zich tijdelijk als lid van het DB teruggetrokken. Zijn terug-

komst hangt af van de HB vergadering. Hij verklaart moeite te hebben

met personen die vanwege hun ambities dwars liggen. Hij onderschrijft
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1) Zo nodig ander* mbrtocrlng imgmwi.

VERVOLOBLAO Nr.

het doel van de Centrum Partij nog steeds maar wil niet met oppositionele

leden binnen de CP samenwerken.

Tussendoor werd nog gesproken over waarbij het woord"schedelmeting"

viel. kapte dit onderwerp direct af.

7. Brief van Vreeswijk

Hij wil een geografisch verspreid DB en een uitbreiding van het DB.

De besluiten die tijdens het bewind van Janmaat zijn genomen, zouden naar

zijn mening nietig zijn. heeft hem er op gewezen datdit lariekoek is.

8. Brief van Vreeswijk. e.a.

Zij vinden dat de Wijer bij de behandeling van punt 6 (verslag onderzoeks-

commissie) op de agenda aanwezig moet zijn.

Ha stemming blijkt meer dan 50 % van de aanwezigen voor toelating van de

Wijer te zijn.

9. Brief

Hij had zijn lidmaatschap van de Centrum Partij opgezegd. Later kreeg

hij hier echter spijt van en wilde nu graag terugkomen. Een stemming viel

uit in het voordeel van .

Aan het eind van dit agendapunt haalde Vreeswijk uit naar . Dez.e

zou niet aktief genoeg zijn. zou aangedrongen hebben op een

Royement van De Wijer terwijl het DB daar nog niet over gesproken had.

Motie Kring Hotterdam

Werd aangenomen.

Reglement Kamerverkiezingen

Artikel 1 en 2 zijn omgewisseld. De discussies over een leeftijdsgrens zijn

afgekapt.

Bij artikel *f wil men een antecedenten onderzoek instellen. Met dit onderzoel

zal de commissie genoemd in artikel 1 belast worden.

Voor de commissie hadden zich kandidaat gesteld:

Gekozen werden:
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t) Zo nodig Mdti* rubricering Mng*v»n.

VERVOLGBLAD Nr.

Verder maakt van de oommissie deel uit de partijsecretaris Danny SEBERS.

De eerste vergadering vindt plaats op 16 september 1985.

Verslag onderzoekscommissie De Wijer

werd door uitgenodigd om naar voren te komen om in zijn

hoedanigheid als voorzitter van de onderzoekscommissie uitler te geven

over het onderzoek. Be commissie was een. commissie ad hoc omdat de vaste

commissieleden zelf bij de zaak betrokken waren. De leden van de commissie

zijn:

_Adviej3 £pmm]Bsie

1• Verzoek aan DB om functies van voor het conflict aan te houden respectie-

velijk weer op te nemen, dit in belang van Volk en Partij.

2. Instellen van adviescommissie van J personen die binnen een maand

advies aan het HB uitbrengt.

Het advies moet behelzen: een wenselijke wijzinging van het DB in de

werkwijze en omvang.

$. De commissie zal aan het HB rapporteren binnen BUK anderhalve maand

na dato.

De Wijer die weer aanwezig was, verklaarde dat hij het advies van de comraiss:

respecteert en zich loyaal zal opstellen naar DB en HB.

Voordat het advies in stemming werd gebracht vroeg de ledm van het

DB om het advies op te volgen.

: Ja goed advies;

: idem;

SB3EHS; Geen goed advies. De commissie heeft uit het oog verloren dat het

opzeggen van De Wijer, bij het HB de indruk heeft gewekt, een ont-

zetting te zijn geweest.

De Wijer is een loyaliteitsverklaring voorgelegd en naar aanleiding

daarvan heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Segers wil bedenktijd

in verband met deconsequenties die hij aan het nog te nemen

besluit verbindt.

: Durfde niets te zeggen. Zal besluit van het HB respecteren.

Stemming over advies: Werd met algemene stemmen aangenomen.

Op dat moment vroeg Segers het woord aan . Tot grote verbazing

van alle aanwezigen verwelkomde Segere De Wijer en verzocht hem weer naar

voren te komen en in het DB zijn plaats weer in te nemen.
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1} Zo nodig tndw* rubriwtng

VERVOLGBLAD Nr. 5

Segers sloeg om als een blad in de wind. Hij vertelde opgelucht te zijn

dat alles goed was gekomen.

Einde vergadering 01.00 uur.

Volgende HB vergadering eind oktober 1985.
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Aan: Het Hoofd van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t iun i Iloofü DOP,

's-Gravenhage.

Betreft: CENTRUM DEMOCRATEN.

Door aanhangers van de CENTRUM DEMOCRATEN worden regelmatig in 'e-Gravenhage
cassettebandjes met Tweede Kamerdebatten van J.G.H. JANMAAT aangeboden. Indien
de ontvangers hiervan kunnen instemmen met de ingesproken tekst dan kunnen zij
om de Partij te steunen een geldbijdrage storten op het postgironummer 49Q6700.



1) Zo nodig andere rubricering ungeven.

ACD 851029 064

CO
b.

Dletr.: g, p _ Q B(jlage(n):

Afachr.:

Betreft: •"'en schrijven namens de Partijsecretaris en Hoofd Partij-
secretariaat der Centrum Democraten.
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., CENTRUMDEMOCRATEN
'VAN MERLENSTRAAT 54
2518 TG VGRAVENHAGE

.TELEFOON 070-489264 851029 064

POSTBUS 84
2501 CB '.-GRAVENHAGE

GIRO 4802300

VCRAVENHAGE, 27 augustus 1985

Aan de leden der Centrumdemocraten

Geachte Partijgenoten,

Betreft; Cassetteband__- Voorlich^ngsavonden - Partij orgaan - Ledenwerfactie

Kortgeleden hebben wij het informatiepakket dat wij sturen aan alle belang-
stellenden, uitgebreid met voor ons nieuw materiaal. Wij hebben namelijk
een compilatie van bandopnames van recente optredens van ons
Kamerlid Janmaat in Tweede Kamerdebatten op cassetteband vastgelegd.

Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste beschikken wij nog steeds niet over
zendtijd op radio en televisie, en dus moeten wij gebruikmaken van wat een-
voudiger middelen van propaganda - zoals voorheen vooral het u welbekende
pamflet. Ten tweede is ons gebleken, dat velen niet of nauwelijks op de
hoogte zijn met het werk van Hans Janmaat als volksvertegenwoordiger. Dit
is o.m. te wijten aan de zeer geringe aandacht die de pers aan onze par-
tij en ons Kamerlid meent te moeten besteden.

Wij zijn begonnen met het maken van een enkele bandopname, die wij aan een
aantal leden en sympathisanten hebben laten horen. De reacties waren dusda-
nig enthousiast, dat wij toen hebben beslaten de opnames op grote schaal
te verspreiden onder belangstellenden. Natuurlijk vonden wij, dat wij onze
eigen leden de cassette niet mogen onthouden. Hierbij ontvangt u dan ook
gratis een exemplaar, en wij hopen dat ook u de opnames kunt waarderen. Is
dat inderdaad het geval, dan verzoeken wij u dejbiand ook eens door familie
of bekenden te laten beluisteren. Wij kunnen altijd enkele cassettes nastu-
ren, als zij er zelf een willen bezitten.

Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee een plezier hebben gedaan, en zien
graag uw reacties tegemoet.

Bij dezen herinneren wij u eraan, dat wij in de maand september een serie
voorlichtingsavonden in het gebouw van de Tweede Kamer starten, tijdens
welke diverse sprekers zullen optreden. U kunt bij het secretariaat om uit-
nodiging verzoeken. Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien u de moei-
te zou willen nemen personen in uw omgeving hiervoor te interesseren.

Tevens herinneren wij u aan het feit, dat wij voornemens zijn in september
het eerste nummer van ons Partij orgaan uit te brengen. Op dit moment lijkt
dat echter wat problematisch, omdat wij nog maar weinig kopij hebben bin-
nengekregen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw medewerking in dezen,
en zo spoedig mogelijk uw materiaal aan onze postbus op te zenden.
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CENTRUMDEMOCRATEN BLAD: 2

Tenslotte delen wij u het volgende mee.

Onze vice-voorzitter, de heer Rinia, i s1 Initiatiefnemer van een nieuwe
LEDENWERFACTIE . Het is de bedoeling, dat al onze actieve leden nieuwe leden
trachten te werven d. m. v. het leggen van persoonlijke contacten in hun om-
geving. Daartoe ontvangen zij uit handen van één van de Dagelijks Bestuurs-
leden een speciaal voor deze actie samengesteld 'wervingspakket1, waarin
o. m. de cassetteband die u ook hierbij aantreft. Het streefgetal is 3 nieu-
we leden per persoon.

Elk Partijlid dat erin slaagt de drie nieuwe leden aan te brengen, wordt
als tegenprestatie van onze kant een bezoek van een dag lang aan het
Binnenhof aangeboden , waarin o. m. zijn begrepen: lunch, rondleiding en di-
ner. Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, krijgt u van ons nader
bericht.

Wij verwachten een enthousiaste deelname, en hopen op goede resultaten!

Indien u over een en ander vragen of mededelingen heeft, aarzelt u dan
niet om telefonisch of schriftelijk contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

namens de Partijsecretaris,
de heer J. Karselius

mevrouw S. Evenhuis
Hoofd Partij secretariaat

Bijlage: 1 cassetteband voor u persoonlijk
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VOORLOPIG CENTRUMDEMQCRATISCH POLITIEK PROGRAM

1. De Centrumdemocraten staan de invoering van een bindend referendum
voor, nader te regelen bij grondwetswijziging. De Nederlandse kie-
zer wordt hierdoor meer betrokken bij de besluitvorming over zaken
van nationaal belang, en het gehalte van de democratie wordt dus
verhoogd. Het referendum (« volksbesluit) wordt gehouden, indien
ten minste 10Z van de Nederlandse kiezers de wens daartoe te kennen
geeft. De wetgever kan de uitslag van het referendum naast zich
neerleggen, indien tweederde van de leden van de Tweede Kamer niet
akkoord gaat met de uitkomst daarvan. De Centrumdemocraten vinden,
dat zowel het kiesrecht als het referendum moeten zijn voorbehouden
aan Nedzsit&nd&e. AtCULtAbuSigesu; vreemdelingen hebben deze rechten
niet.

2. De Centrumdemocraten geven hoge prioriteit aan het terugdringen van
de werkloosheid. Als oplossing voor het probleem wordt vooral ge-
zien de aubeML&tijdve^JiOfiting wat. behoud va.n toon tot - afhankelijk
van de branche of sector - maximaal 25 werkuren per week, tezamen
met herverdeling van het werk. Terugdringing van de jeugdwerkloos-
heid kan mede geschieden door invoering van het systeem van de ro-
terende vakantieperioden, d.w.z. drie maanden werken, drie maanden
vrij zonder loon. Door in dit systeem groepen jongeren om en om in
te zetten, kunnen bedrijven en diensten continu blijven functione-
ren.

3. Ontvikkelingshulp dient in eerste instantie te worden besteed aan
£&4ugfee.&4p/LO/e££en VOOI •ónmtg/uutten. Als er daarna nog ontwikke-
lingsgelden over zijn, worden deze alleen besteed in landen die een
democratisch stelsel hanteren, en een bevolkingsbeleid voeren dat
gericht is op de lange termijn. Nederland dient ontwikkelingssamen-
werking te bieden die in volume omgekeerd evenredig is aan de be-
volkingsaanwas in de ontvangende landen. Het totaal voor ontwikke-
lingshulp uit te trekken bedrag blijft minimaal 2Z van ons bruto
nationaal produkt (- het totaal van de jaarproduktie van een land,
zonder aftrek van de daarvoor gemaakte kosten).

4. De woningnood dient te worden verminderd door het inzetten van
werkloze bouwvakarbeiders bij bouwprojecten. De hoeveelheid nieuw-
bouw voor kantoren wordt teruggebracht, en prioriteit moet gegeven
worden aan de bouw van betaalbare, praktische woonhuizen. Er moet
meer aandacht worden geschonken aan het landschapsbeeld bij de
bouw. Ontsierende hoogbouw moet zoveel mogelijk worden vermeden, en
bij nieuwe woningen moeten voldoende parkeerruimte en speelgelegen-
heid voor kinderen aanwezig zijn. Bij het toewijzingsbeleid van wo-
ningen worden g£tn voowiangAie.ge£& voon. bepaaJtde. faevo-tfex/uj-ag-toepew
aangelegd; er dient geen rekening te worden gehouden net afwijkende
woonwensen die onverenigbaar zijn met de huidige wooncultuur.

5. De Centrumdemocraten verklaren de oorlog aan de drugshandel. De
noodtoestand dient te worden ingesteld m.b.t. de zogenaamde heroïne-
vrijstaten (de Amsterdamse Zeedijk, de Rotterdamse Kruiskade, de
Haagse stationswijk). De voorgestane noodtoestandswetgeving is be-
doeld om een kader te scheppen, waarbinnen de handel in en het ge-
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bruik van heroïne en vergelijkbare drugs effectiever kunnen worden
bestreden. A££e verslaafden worden op een peildatum geregistreerd
door de G.G.D.'s. Er wordt hun een CL^kic-kpfLOgfiamma. geboden met een
duur van maximaal één jaar. Na het verstrijken van dit jaar, worden
degenen die aan het afkickprogramma deelnamen, voor het in bezit
hebben van heroïne als misdrijf gestraft. In gevangenissen wordt
drugsverslaafden een afkickprograroma van eveneens maximaal een jaar,
maar niet langer dan de duur van de straf, opgelegd. Na afloop hier-
van worden drugshandelaren met een niet-Nederlandse nationaliteit
uitgewezen met verbeurdverklaring van al hun goederen, en als onge-
wenst vreemdeling voorwaardelijk gestraft, voor het geval zij in
ons land terugkeren. Drugshandelaren met de Nederlandse nationali-
teit krijgen gevangenisstraf met verbeurdverklaring van al hun goe-
deren, en worden levenslang ter beschikking gesteld van de regering.
Zodra verslaafden in ontwenningsprogramma's zijn opgenomen, worden
de straathandel en de opslag in verdachte wijken verwijderd. Er die-
nen comités van waakzaamheid tegen heroïnehandel en -gebruik te wor-
den opgericht en door de overheid te worden gesubsidieerd.

6. De Centrumdemocraten wensen een onafhankelijk Europees machtsblok,
maar zolang dit niet is te realiseren, blijft Nederland trouw aan
de N.A.V.O. De Centrumdemocraten zien de mogelijke vorming van een
Europees machtsblok voortkomen uit een actieve uitbouw van de
West-Europese Unie (W.E.U.). Een totale onafhankelijkheid van
Nederland t.o.v. de Verenigde Staten brengt voor ons land, en voor
Europa, onaanvaardbare financiële en militaire risico's met zich
mee. Hierdoor zou dus een niet te verantwoorden zware belasting op
de schouders van de Nederlandse staatsburger worden gelegd. Een
meer onafhankelijke opstelling t.o.v. de N.A.V.O. is pas bespreek-
baar, als de economische recessie geheel achter ons ligt, en de
enorme defensie-uitgaven door de (West)europese staten zelf opge-
bracht kunnen worden. Binnen de N.A.V.O. zal Nederland initiatieven
ontplooien om te komen tot -toteez-c/dóje on&xipening en terugdringing
van de wapenwedloop met de daaraan verbonden defensie-uitgaven.
Nederland zal erop aandringen, dat de N.A.V.O. tevens een sociaal-
cultureel en economisch ontspanningsbeleid ontwikkelt.

7. De Centrumdemocraten vinden het noodzakelijk, dat er verminder ing
van de overheidsuitgaven plaatsvindt, ten behoeve van de marktecono-
mie. Verder worden meer privatisering (« het in bedrijf geven van
openbare diensten aan particuliere ondernemingen i.p.v. de overheid,
zoals het openbaar vervoer en de postbehandeling) en deregulering
(- het verminderen van het aantal wets- en rechtsregels waaraan men
zich moet onderwerpen) voorgestaan, dit laatste vooral ten gunste
van de middenstandssector. Voor alle staatsburgers dienen geLijke.
1&gttt> te worden gehanteerd m. b.t. de. bedJLljfav&t>t<Lg£ng. Er wordt
géén ontheffingsbeleid gevoerd t.b.v. migranten die in Nederland
een bedrijf willen vestigen. Door vereenvoudiging van het ambtena-
renapparaat en terugdringing van de bureaucratische kosten (- kos-
ten die worden gemaakt om het overheidsapparaat draaiende te hou-
den), kunnen de overheidsuitgaven in de kwartaire sector drastisch
worden verminderd. Het subsidiebeleid wordt herzien. Subsidies aan
actiegroepen die zich schuldig maken aan burgerlijke ongehoorzaam-
heid, of die zich schuldig maken aan het gebruik van geweld, verval-
len.

8. De Centrumdemocraten willen géén kortingen op sociale uitkeringen
en géén bezuinigingen, daar waar de Nederlandse samenleving wordt
getroffen. De Centrumdemocraten willen bezuinigen op die uitkerin-
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gen die naar het buitenland verdwijnen. Onze. moeizaam
AOcMite, zeheAkeM <ü> geen expo/l*cŴ fee£.' Ook worden belastingfraude
en misbruik van sociale uitkeringen met kracht bestreden, hetgeen
ten goede komt van de werkelijk sociaal zwakken. Hiervoor wordt een
controledienst in het leven geroepen, onder supervisie van de
F.I.O.D. (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), die door kop-
peling van de gegevensbestanden van de sociale diensten, de belas-
tingdiensten, de Burgerlijke Stand en de politie, gecombineerd met
zekere bevoegdheden, het misbruik van overheidsgelden effectief be-
strijdt.

9. De Centrumdemocraten willen meer aandacht voor milieu- en dierenbe-
scherming. Alle desbetreffende ministeries worden betrokken bij een
overleg in dezen, zodat op alle beleidsterreinen terdege rekening
kan worden gehouden met de naar voren komende aspecten van milieu-
en dierenbescherming. Een v&ibod op het onveAdoo^d &JLÓ£.htên van
dieren, voor welke doeleinden dan ook, wordt zonder meer geëist.
Strengere regels voor de vivisectie en vermindering daarvan, een ge-
stage afbouw van de. bw-ïnduA&iie., en een in het algemeen diervrien-
delijk beleid worden met nadruk voorgestaan. De export van bio-in-
dustrieën in het kader van ontwikkelingshulp wordt zo snel mogelijk
gestaakt. De handel in dieren wordt aan zeer strenge regels gebon-
den. De invoer van loodvrije benzine wordt bevorderd door de wegen-
belasting op de daarvoor geschikte voertuigen laag te houden, ofwel
door de prijs van de loodvrije benzine laag te houden. Bedrijven
die schadelijke stoffen lozen, wordt het aantrekkelijk gemaakt om
zuiveringsinstallaties aan te schaffen door een korting op de belas-
tingen. Deze bedrijven wordt verplicht, regelmatig hun lozingsgege-
vens op te geven aan een commissie die speciaal voor dergelijke za-
ken wordt ingesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu, en tevens aan de waterleidingbedrijven,
indien deze betrokken zijn. kUAeudeJUcten Wonden aJU, zwtie,
ven tegen de. men&he*d

10. De Centrumdemocraten zetten zich in om de vooral in de grote steden
voortschrijdende islamisering in te dammen. Met hand en tand zullen
de Centrumdemocraten zxch inzetten tegen de. Jnvoesung van de. mutti-
cuttusizte. Aamenteving in ont tandt Een hechte cultuurpolitiek wordt
voorgestaan, waarbij de Nederlandse cultuur als basis voor de
Nederlandse staat dient. Het overdreven, eng-nationalistisch denken
wordt niet voorgestaan; wat bewerkstelligd dient te worden, is een
gezond Wecfet&incto denken vanuit een ne.HeJL zeZ^beMii>tzi.jn van het
voik. Meer aandacht voor de Nederlandse taal op de scholen moet wor-
den bevorderd, zonder afbreuk te doen aan de waarde van het leren
van de Engelse, Franse en Duitse taal. Turks en Marokkaans worden
uitsluitend facultatief, en niet op kosten van de Nederlandse belas-
tingbetaler in het onderwijs ingevoerd, en dan alleen op scholen
waar behoefte daaraan bestaat in het kader van remigratieprojecten.
Op scholen moet meer aandacht worden besteed aan informatica, corapu-
terkunde en automatisering. De natianate. AaOMhoJuLghesid tussen alle
Nederlandse staatsburgers dient sterk te worden bevorderd. Het hui-
dig regeringsbeleid, dat tot gevolg heeft dat bepaalde ethnische
groepen a. h. w. eigen rijkjes vormen, met eigen organisaties, eigen
subsidies en eigen zendtijd, dient zo spoedig mogelijk te worden af-
gebouwd. De Centrumdemocraten zijn .tegen geẑ nA/teten-ój/tng in
NedeJitand van hier wonende buitenlanders, tenzij deze gezinnen in
aanmerking komen voor naturalisatie, d.w.z. als zij ingeburgerd
zijn en zich aan de Nederlandse cultuur aanpassen. Het behoorlijk
beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift, wordt als
een zeer belangrijk criterium daarvoor gezien.

******
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C E N T R U M D E M O C R A T E N

A A N M E L D I N'G S F O R H Ü L I ER' V Q - Q R - H-ET L I D M A A T S C H A P
(Invullen met blokletters of machineschrift a.u.b.)

**** HIERMEE MELDT DE ONDERGETEKENDE ZICH AAN ALS LID VAN DE CENTRUMDEMOCRATEN ****

Familienaam:

Voorletters (eerste naam voluit):

Straatnaam: Huisnummer: . . . .

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: (netnummer) . . . . (abonneenummer)

Geboorteplaata: Geboortedatum:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat: ongehuwd / duurzaam samenwonend / gehuwd /

duurzaam gescheiden levend / gehuwd geweest

Opleiding (na het lager onderwijs):

Beroep/werkkring of uitkering:

WAAROM WENST U LID TE WORDEN VAN DE CENTRUMDEMOCRATEN?

BENT U OP DIT MOMENT LID VAN EEN ANDERE POLITIEKE PARTIJ?

Neen / Ja, nl in de functie van . . . .

BENT U VROEGER LID GEWEEST VAN BEN POLITIEKE PARTIJ?

Neen / Ja, nl , van tot

WENST U ZICH ACTIEF BEZIG TE HOUDEN MET DB PARTIJWERKZAAMHBDEN?

Neen / Ja, want

(plaats) (datum) (handtekening)

Dit formulier zenden naar: **** POSTBUS 84, 2501 CB 'S-GRAVENHAGE ****
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C E N T R U M D E M O C R A T E N
•«HHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHI» «•• »«•««« JHHHHHHHHHHI • HM»» II mHHHHHHHK

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R V O O R H E T K A D E R L I D M A A T S C H A P

INDIEN U VOORNEMENS BENT IN ONZE PARTIJ EEN K A D E R F U N C T I E TE GAAN BEKLEDEN,
EN/OF U V E R K I E S B A A R TE STELLEN VOOR EEN VERTEGENWOORDIGEND OVERHEIDSLICHAAM,
DAN GELIEVE U DE ONDERSTAANDE VRAGEN ZORGVULDIG TE BEANTWOORDEN.

1. VAN WELKE POLITIEKE PARTIJ(EN) BENT U LID GEWEEST, GEDURENDE WELKE PERIODE(N), EN IN
WELKE FUNCTIE(S)?

P a r t i j : . . . . , van . . . . tot . , als

P a r t i j : . . . . , van . . . . tot als

P a r t i j : . . . . , van . . . . tot . . . . , als

2. HIERONDER GRAAG BEN OMSCHRIJVING GEVEN VAN UW POLITIEKE VISIE. EVENTUEEL AANGEVEN
WELKE POLITIEKE BELEIDSTERREINEN BIJ UITSTEK UW INTERESSE HEBBEN.

3. HEEFT U BEN BLANCO STRAFBLAD? Ja / Neen

4. IN WELK(E) VAN ONZE PARTIJORGANEN ZOU U BIJ VOORKEUR ZITTING NEMEN?

Afdelingabestuur/Kringbestuur: als voorzitter/secretaris/penningmeester/lid

Congres / Partijraad / Hoofdbestuur / Dagelijks Bestuur: als vz/secr./penningm., lid

Propagandacle / Ballotagecie / Financieel College / Bestuur jongerenorganisatie

Stichting voor de Kadervorming / Wetenschappelijk Bureau

Een ander orgaan, nl / Geen voorkeur.

5. OP GROND VAN WELKE OPLEIDING, ERVARING, BEKWAAMHEDEN EN MOTIVATIE DENKT U IN DIT
ORGAAN/DEZE ORGANEN TE KUNNEN FUNCTIONEREN?

6. BENT U VOORNEMENS U NAMENS ONZE PARTIJ VERKIESBAAR TE STELLEN VOOR HET LIDMAATSCHAP
VAN EEN OF MEER VERTEGENWOORDIGENDE OVERHEIDSLICHAMEN?

Neen /Ja, nl. voor Gemeenteraad / Provinciale Staten / Tweede Kamer / Europarlement.

(Zie ommezijde.)



7. DENKT U DAT U REGELMATIG VRIJE TIJD ZULT KUNNEN BESTEDEN AAN HET PARTIJWERK?

Neen / Onvoldoende / Niet altijd / Voldoende / Ruim voldoende

8. DENKT U UIT HOOFDE VAN UW BEROEP OF ANDERE BEZIGHEDEN OF BEKWAAMHEDEN, DE PARTIJ
SPECIALE DIENSTEN TE KUNNEN BEWIJZEN?

Neen / Ja, nl.

9. ONDERVINDT U DUSDANIGE TEGENSTAND I.V.M. UW POLITIEKE OVERTUIGING (IN GEZIN EN/OF
WERKKRING), DAT DEZE TEGENSTAND U HET FUNCTIONEREN IN DE PARTIJ ERNSTIG ZAL BE-
MOEILIJKEN?

Neen / Niet zeker / Enigszins / Ja / In aanzienlijke mate

10. WAT IS NAAR UW INZICHT DE BELANGRIJKSTE TAAK VAN ONZE PARTIJ?

Aldus naar waarheid ingevuld te , op

(hiernaast uw handtekening plaatsen)

GAARNE EEN RECENTE PASFOTO BIJSLUITEN VOOR ONZE LEDENADMINISTRATIE. DANK U!

(Indien u op dit formulier onvoldoende ruimte heeft om de vragen naar uw Inzicht
correct te beantwoorden, dan verzoeken wij u op een apart blad uw aanvullingen te
geven.}

OPMERKINGEN:

Dit formulier zenden naar: **** POSTBUS 84, 2501 CB 'S-GRAVENHAGE ****



: E N T R U M D E M O C R A T E N * C E N T R U M D E M O C R A T E N * C E N T R U M D E M O C R
«

*;**.**«**.** u BENT GEÏNTERESSEERD IN ONZE PARTIJ - WAT KUNT U DOEN? »******»***»*

1) L I D WORDEN:
U maakt TIEN GULOEN over op ons gironummer 49 04 100, t.n.v. Centrumdemocraten te
Den Haag, onder vermelding van "Lidmaatschap CD".
Na ontvangst van uw betaling, zenden wij u ons aanmeldingsformulier.
Wanneer zowel uw betaling als uw ingevulde aanmeldingsformulier bij ons binnen is, bent
u lid tot l juni 1986.

2 ) D O N A T E U R WORDEN;
U maakt een bedrag naar uw keuze over op giro 49 06 700, t.n.v. Centrumdemocraten te
Den Haag, onder vermelding van "Donatie".
Donaties van f 25,— of meer geven recht op een gratis uitgebreid informatiepakket,
alsmede op uitnodiging voor o.m. de algemene ledenvergadering van de Kring waarin u
woont.
U kunt u ook opgeven als vaste donateur. U stuurt in dat geval een brief aan onze post-
bus, waarin u verklaart welk bedrag u over welke door u te bepalen vaste periode zult
overmaken. (Hier geldt hetzelfde gironummer.)

'~- — Vaste donateurs hebben recht op regelmatige toezending van gratis informatiemateriaal.

3 ) A B O N N E E WORDEN;
Over enige tijd kunt u zich abonneren op ons partijorgaan "Centrumtaai". Helaas is de
uitgave daarvan op het ogenblik nog in de voorbereidende fase.
Alle geïnteresseerden kunnen zich abonneren, dus niet alleen de leden.
Over de datum van de eerste uitgifte, alsmede over de kosten van het abonnement zult u
zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd (indien wij over uw adres beschikken).

4) EEN VAN ONZE V O O R L I C H T I N G S A V O N D E N BEZOEKEN;
In de maand september starten wij een serie voorlichtingsavonden in het gebouw van de
Tweede Kamer. Iedereen is welkom: leden, donateurs en overige belangstellenden.
O belt of schrijft naar ons secretariaat met uw verzoek om uitnodiging, en u ontvangt
van ons t.z.t. schriftelijk de aankondiging met datum, tijd en programma.
U mag meebrengen wie u wilt, mits u ons tevoren hun naam, adres en telefoonnummer op-
geeft .

5 ) B E N I N F O R M A T I E P A K K E T AANVRAGEN:
a. Het standaard informatiepakket - dit kunt u gratis verkrijgen d.m.v. een telefoon-

•" tje of een briefje aan ons secretariaat.
In dit pakket zijn o.m. opgenomen: de folder, het partijprogram, de verkorte statuten
en het meest recente nummer van ons "Fractienieuws".

b. Het groot informatiepakket - dit kost u ƒ 25,--.
U bestelt het d.m.v. overmaking van dit bedrag op giro 49 02 300, t.n.v.
Centrumdemocraten te Den Haag, onder vermelding van "Groot info".
Het groot infopakket bevat naast de standaardinformatie ons rapport (in drukwerk)
inzake de problematiek rond de ethniache minderheden.

BEIDE INFOPAKKETTBN BEVATTEN EEN ZEER BELANGWEKKENDE CASSETTEBAND. Deze is samengesteld
uit opnames van het optreden van ons Kamerlid H A N S J A N M A A T tijdens recente
Tweede Kamerdebatten over de voor u en ons belangrijkste politieke onderwerpen (zoals
de TAMILS, de plaatsing van KERNWAPENS en het STEMRECHT VOOR VREEMDELINGEN).
Wij verzoeken u, deze cassetteband ook eens af te draaien voor familieleden of bekenden.
De Nederlandse pers respecteert de OPENBAARHEID VAN HET WERK VAN ONZE VOLKSVERTEGENWOOR-
DIGING niet, en zwijgt ons dood. Slechts sporadische en zeer korte artikeltjes zijn er
tot nog toe in de kranten verschenen over de partij en ons Kamerlid.
Nu maken wij zelf onze publiciteit!

6) IN MEI 1986 S T E M M E N OP DE C E N T R U M D E M O C R A T E N U!!!!!?!!!!
Als ENIGE partij in Nederland, zeggen wij - óók in de TWEEDE KAMER:

*************** NEDERLAND IS IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE NEDERLANDERS ***************

A T E N * C E N T R U M D E M O C R A T E N * C E N T R U M D E M O C R A T E N * C E N T R U M D



Janmaat verspreidt
cassettebandjes in
heel Nederland
Winschoten D Dt politieke
partij Centrum-, Democraten
gaat in heel Nederland 10.009
cassettebandjes vertpreideit
mot tOeSpmfcen VSJB VDQnftVef*-
Hans Janmaat Volgens Jaar
maat, voormalig leider van d»
Centrumpartij, b het voordeel
van cassettebandjes „dat d*
mensen er dan.wvl over moeten
praten". In hst affcelopen week-
eind* weiden .er ej 150 bandjes
in Winechoter bnevenbuesen
gegooid. Janmaat is van plan
binnenkort ook Veendam en an-
dere Oostajbninnr plaateen te
bewerken. Jan Zuur, oud-eige-
naar van een asnhop in Win-
schoten, is benoemd tot de loka-
le ad-interimvoonitter van de
Centrum Democraten. Zuur
was eerder actief lid van.de
Centrumpartij. Nadat Janmaat
uit de pattij gegaan was, heeft
hij net Tweede Kamerlid ge-
volgd.


