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VANDAAG HET «en(e Interview n«l een lijst-
trekker uit Leerdan, vooruitlopend op de gemeen-
ter«»divcrki«jn(cn op tl november. Aan de hui-
dige (eneente Leerdam worden de (emeenlen
Schoonrewoerd en Kediehem toegevoegd. Le«-
dim is de tuigt gemeente in de VlJIheerenlanden
WMT de Cenlnimpirtu »»" *e verkiesineen nee-
doet. LiJ)ttrekker S. Sprong <7»l wordt tijden* het
vraaggesprek bijgeilian door enkele secondanten.
Sprong is een nieuwkomer in de politiek, ondanks
lijn respectabele leeftijd CP coryfee Vreeswijk be-
titelde hem »1 »U de 'Konald Re«g«n v«n Leer-
dim'.
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Ex-partijgenoot wilde
CP-raadszetel 'stelen9

Periodiek:

Datum:

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dager

AAN Volgene geadresseerd
nog tk. aan

(Van onze verslaggever)
ROTTERDAM — Het Rot-

terdamae CP-raadslld Th. P,
Termijn heeft vanmiddag, na

ÏUIukte coup van overge-
ut die zijn

tig in handen wil

Aantekeningen:

een ml
lopen
raadszëtel
den spelen van Janmaat» par-
tij Centrumdemocraten (CD),
tegen twee van ben een straf-
klacht ingediend wegens het
"leegroven", woensdag, van
zijn fractiekamer op het stad-
huis.

Termijn beschuldigt het IJs-
selmondse CP-deelraadslid F.
Castermans en het Rotterdam-
se Ud van het dagelijks be-
stuur van de CP C. A. Freeken-
horst van de diefstal Belden
zijn gisteravond officieel uit de
CP naar de CD overgelopen.

Het complot om Termijn ten
gunste van de CD te wippen,
was geheel bulten Termijn om
gesmeed. Castermans en ande-
re CP'era hadden woensdag op
het stadhuis een drie weken te-
voren door Termijn onderte-
kende brief gedeponeerd,
waarin deze om gezondheids-
redenen afstand doet van zijn
raadszetel. Die zetel zou daar-
mee automatisch toevallen
aan nummer twee op. de CP-
UJst: secretaris Castermans.
Dit deelraadslid zat In het
complot, was van plan over te

lopen naar de CD, en heeft die
stap gisteravond'ook definitief
gezet.

Termijn had al vóór zijn
verkiezing laten weten wegens
de nasleep van een beroerte
niet te lang in de gemeente-
raad te kunnen zitten. „Als een
soort testament heb ik toen die
ongedateerde brief geschre-
ven, in het bijzijn van een ge-
tuige, met de uitdrukkelijke
bedoeling die tezljnertijd geza-
menlijk in te leveren", aldus
Termijn. De ongedateerde
brief was in het bezit van se*
cretaris Castermans.

Zonder dat Termijn dit wist
hadden de overlopers naar de
CD die brief deze week geda-
teerd op 11 mei. Volgens over-
lopers die in het complot za-
ten, was bet de bedoeling ge-
weest Termijn voor een vol-
dongen feit te stellen. Het was
hun bekend dat Termijn, num-
mer twee op de CP-lljst voor
de Kamerverkiezingen, giste-
ren bij de Rotterdamse raads-
vergadering verstek zou laten
gaan wegens bezigheden in
Den Haag, Castermans bad ge-
hoopt gisteren, zonder dat Ter-
mijn dit wist, diens plaats in
de raad te kunnen Innemen.
Zie verder pagina 137
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Aantekeningen:

ROTTERDAM' — De coup
mislukte, omdat de CommlMle
voor de Geloofsbrieven op bet
stadhuis, nadat de bewuste
brief bezorgd waa. Termijn
zélf benaderde. Die bleek ge-
heel verrast. Na spoedoverleg
met zijn partijvoorzitter en
landelijk CP-lljsttrekker Se-
gers, ontbood Termijn Caater-
mans gisterochtend op hét
stadhuis. Termijn had toen al
geconstateerd dat rijn fractie-
kamer woensdag was leegge-
haald: alle raadsstukken en
post waren verdwenen.

Caatermans verklaarde te-
genover Termijn en een amb-
tenaar spijt te hebben van het
gebeurde, en schreef twee be-
kentenissen. In de ene brief
zegt hij: ,31] ons vertrek (uit
de fractiekamer) realiseerde
ik me in het geheel niet dat de
heer Freekenhonrt ten onrech-
te bescheiden en papieren
meenam, die toebehoorden aan
de CP. Hiervan distantieer ik
mij met klem." In de andere
brief, gericht aan burgemees-
ter Peper verklaart hij de brief
van Termijn te hebben 'geanti-
dateerd" en hem ten onrechte
buiten medeweten van Ter-
mijn op het stadhuis te hebben
bezorgd. „Ik verzoek u dam ook
deze brief al» niet bMora* *e
beschouwen." • * > » -»t:. .

Castermans

de CD te i
den waarom ;3
aanvankelijk de
ven net hoofd hiekt •<^,< tf\^

er een
mans: „De
lyî n^ '

CP in de
'asBlmohde'?%T"^L «VJy .

•Dit wegens
'•binnen de •
'.bare*,
('met

•» •»•••%« •••• KJ

[j gen* hem
'ijriale optreden i
_ Segers en het •**,
invoerde wanbeleid^
^ llssement van d*
[[Inmiddels Is hetf]
ydamse

«».'* v*nCD overs
t alle leden
de CP, maar"]

De
1 had er al

• • ^-- ' V . - - .;•-•-'•«<*•*-.• ' . - - • •
richt „CP*a«*, die de zaak zou

.moeten overnemen. Janmaat
echter had al eerder op «̂ "n.
failUaveaMal gèspeoiüienl, en
daarom In *et gehelB* bU de
Kamer van Koophandel in Den
Haag een „Vereniging Cen-
trumpartij" laten registreren.
Hij nu Begcrs ntt • weer een
prooe* willen aandoen omdat
de naam van dlene nieuwe par-
tij te veel op die van de Haag-
se „vereniging" sou lijken.

De bijna complete leegloop
van de CP naar de CD (behal-
ve vrijwel de hele kring Rot-
terdam *ou ook het merendeel
van de kring; Amsterdam, in-
clusief het raadslid Bouman,
zijn overgelopen-), lijkt van-
avond «Un. beslag te krijgen.-
Op hét Binnenhof wordt dan*
een gftgain?yilijkf* vergadering4'
gehouden van de Centnunde-*
mocraten en het legertje over-*
lopers uit de CP, Ben vervolg*
op de door brandstichting mis- *
lukte vergadering van Kedi-*
chem. "

Op de Belgische televisie'
verklaarde Janmaat gist
avond bet „niet onmogelijk" te
achten dat CP-lljsttrekker 8e-
~~—i voor de Binnenlandse Vel*

-"-"" VqSVD) werkt
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Betreft: Protestmanifestatie tegen de installatie CP-gemeenteraadslid

Als resultaat van de op donderdag 10 april 1986 in het Nlvoncentrum te
Rotterdam gehouden bijeenkomst ter voorbereiding van activiteiten te-
gen de installatie van de CP-er , tot'
raadslid in de gemeenteraad van Rotterdam, wordt óp 14 april door ,

namens "de organisatie 29 april 1986"
schriftelijk vergunning aangevraagd bij het college van B. en V. voor
het houden van een manifestatie voor het stadhuis "als protest tegen
de installering als gemeenteraadslid van een vertegenwoordiger van de
Centrumpartij".

In de dagen voorafgaande aan de 29ste april worden in Rotterdam op uit-
voerige schaal affiches geplakt. (Exemplaar bijgevoegd).

Hoewel in de dagen voorafgaande aan de 29ste april enige geruchten de
ronde doen, dat met name radicale actievoerders verdergaande acties in
petto hebben, kunnen deze worden ontzenuwd en bestaat de enige onwetti-
ge actie uit het gedurende de nachtelijke uren vernielen, ondanks het
permanente politietoezicht, van sloten van enige deuren van het stad-
huis.
Op dinsdag 29 april vanaf 13.00 uur verzamelen zich naar schatting 300
anti-fascisten voor het stadhuis, waar vervolgens een band zijn muzikal
kwaliteiten ten gehore brengt en het woord wordt gevoerd doorf

'. Aan voorbijgangers worden manifesten uitge- '
reikt van het komitee "Geen fascisten in de raad", de "Alliantie van
immigranten '86" en de gezamenlijke politievakorganisaties. (Exempla-
ren bijgevoegd).
Tussen 14.00 en 15.00 uur wordt met gebruikmaking van diverse attribu-
ten het nodige geluid geproduceerd, waarna bij het tegenover het stad-
huis staande verzetsmonument een minuut stilte in acht wordt genomen er
het woord wordt gevoerd doop- . . '
Hierna keren de anti-fascisten successievelijk huiswaarts.
Overigens is van de zijde van de demonstranten geen enkele poging ondez
nomen het stadhuis daadwerkelijk te blokkeren, daar alle activiteiten
zich aan de voorzijde op de Coolsingel hebben afgespeeld.

Het gehele gebeuren is zonder enig incident verlopen, vooral tot grote
-tevredenheid van de oudere anti-fascisten.



ROTTJLRDAM
! In mei 1940 bombardeerden de de Duitse Nazi's
Rotterdam plat en marcheerden vervolgens de stad
binnen. Vanaf 1933 en nog eerder hadden vele
mensen al gewaarschuwd, dat wat die A. Hitler
eigenlijk wilde, niet zo erg fris was. Anderen
zeiden dat de man geen kwaad kon.

[ De brede straten van de Rotterdamse Binnenstad
zijn blijvende getuigen van het ware gezicht van
de Nazi's. Op 29 april zal, komend over de brede
straten, die veroorzaakt zijn door zijn geloofs-
genoten, die hem zijn voor gegaan in de geschiedenis,
wederom een fascist officieel deel kunnen nemen
aan het besturen van Rotterdam. Van ons dus.
Ook zullen er net als voor 1940 mensen zijn, die
zeggen, dat het moet kunnen. Democraties, wordt er
dan gezegd. Handtekeningen ophalen met valse verhaal-
tjes, bejaardentehuizen ingaan om goed bedoelende
ouden van dagen hun handtekeningen te stelen en de
baas willen worden om allerlei mensen tot tweede-
rangs burgers te kunnen maken.
ledere fatsoenlijke Rotterdammer en Rotterdamse, die
de oorlog heeft meegemaakt of op school of waar dan
ook gehoord heeft van wat er toen is gebeurd, moet
protesteren tegen het feit, dat er weer een fascist
in Rotterdam aan de touwtjes mag trekken.
Omdat we willen, dat 'toen' een schrikbeeld blijft
en niet opnieuw werkelijkheid wordt, gaan we op
29 april naar het stadhuis om te protesteren,
gaat U mee ?

komitee"GEEN FASCISTEN IN DE RAAD"



MANIFESTATIE
29 april 13.00 uur
voor het stadhuis
Tegen de installatie
van een fascist in de
Rotterdamse Gemeenteraad

13.00-14.00 muziek
14.00 -15.00 herrieconcert
[neem potten en pannen mee]

15.00 toespraak en stilte
bij het oorlogsmonument
tegenover het stadhuis

r.
eX'
oc;

29 NISAN EYLEM GÜNÜ CENTRUM PARTI AOAYININ
BELEDIYE MECL1SINE ATANMASINA KAH$1
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alliantie van immigranten '86

postbus: 1908
3000 bx rotlerdam
poslgiro: 4769 266
t.n.v.: e.elstak/o.v.v. A.l.*86

OPROEP VOOR EEN LANDELIJKE KAMPAGNE TEGEN FACISME

Beste mensen,

A.I.'86 begroet alle aanwezige manifestanten tegen de instal-
latie van .een lid van de Centrum Partij in de Gemeenteraad van
Rotterdam.

Er bestaat geen twijfel over, dat de Centrum Partij een -poten-
tieel gevaar is voor alle buitenlandse arbeiders, maar ook
voor de Nederlanders zelf.

Er moet met volle sterkte geprotesteerd worden tégen de in-
stallatie van de Centrum Partij in de Gemeenteraad van Rotter-
dam, door buitenlandse en Nederlandse arbeiders gezamelijk.

Het is waar, dat de Politiek Partijen in de Gemeente Rotterdam
het initiatief hebben genomen om de Centrum Partij te isole-
ren in de Gemeenteraad van Rotterdam. Dat is een goede en
grote stap vooruit. Maar er moet nog .meer gedaan worden.
De Centrum Partij en andere facistische partijen moeten worden
verboden.

A.I.'86 wil een oproep plaatsen, aan vakbeweging, progresieve
politieke partyen, migranten organisaties en anti-facisten
groeperingen, om een Nationalen katnpagne te starten tegen het
facisme,

FACISKE NOOIT MEER.
VERBOD VAN DE CENTRUM PARTIJ EN ANDERE FACISTISCHE PARTIJEN

VOOR EEK NATIONALE KAMPAGNE TEGEN FACISME.
VOOR EEN NATIONALE KOORDINATIE VAN DE STRIJD TEGEN HET

FACISME.

Het secreatriaat van

A'. I. '86

Rotterdam, 29 april 1986.

telef. : 010-13 18 86
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Nederlandse Politie Bond
Vereniging voor Hogere Politie-ambtenaren
Algemeen Christelijke Politiebond
Protestants Christelijke Groepering
Algemene Nederlandse Politievereniging

Voorlichtingsbulletin

Rotterdam, 29 april 1986.

Hiermee willen de besturen van de gezamenlijke politie-vakorganisaties in
Rotterdam, aan u bekend maken dat zij uw demonstratie onderschrijven. Ook wij,
als politie-ambtenaren, zitten niet te wachten op een raadslid van de Centrum
Partij. In Rotterdam wordt vandaag een Centrum Partij-lid in de gemeenteraad

-geïnstalleerd, ü demonstreert daartegen, hetgeen wij begrijpen.
De Centrum Partij is als politieke partij toegelaten en zij heeft het democratisch
recht verkregen om in de gemeenteraad plaats te nemen. Ook wij hebben daar
problemen mee. Toch willen wij u begrip wagen voor onze situatie.
Vandaag zullen er politiemensen aanwezig zijn om te zorgen voor een ordelijk
verloop van de beëdiging en de installatie. Deze politiemensen zijn aanwezig
onder verantwoordelijkheid en op last van het bevoegde gezag, in deze de
burgemeester. Politiemensen mogen zo'n opdracht niet weigeren, hoezeer dit
wellicht tegen de persoonlijke opvattingen, omtrent de Centrum Partij, indruist.
Wij verzoeken u de demonstratie zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zoeken
geen conflict met u en wensen ook niet voor de situatie te worden geplaatst,

~ vaarin wij opdracht krijgen tegen u of enkelen van u te moeten optreden. Een rel
tussen demonstranten en politie komt niemand ten goede, behalve de partij
waartegen wordt gestreden, de Centrum Partij.

Wij hopen op uw medewerking.

Veel succes naT.ens de
gezamenlijke politie-vakorganisaties.
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Informatierapport

Door BVD In ta vulton

BO : 21.

Bijl. :

Dlatr.: BFA-BFB-BOA

ACDG30606 041

datum O3.JUN11986

CO

b.

o .

Betreft: Bijeenko««t Tan o.a. e»-CP-leden en CD-leden te Kediohea dd. 29-3-86.

Op 29 «aart 1986 te 1% uur rond een congres plaat* in hotel Cosmopolite

(fon.) te Kediehea.De bedoeling Tan dit congres was het Dagelijks

Bestuur Tan de CP «et een notie van wantrouwen naar huis te sturen*

Als men Binder dan 10£ Tan de stenen ran de aanwe eigen sou halen,

dan zou men oTergaaa tot het steunen van de Centrun Beaoeraten bij de

kenende rerkiezingen roor de Tweede Kaaer. AI« *4B. die 10JK wel zou

halen, cou «en een nieuw bestuur gaan Tornen Toor de CP.

Kort daarna kwan

binnen; hij sei Tanaf Aasterdaa door "Techtersbazen" geTolgd te zijn.

Sen aantal aanwezigen Tond het niet go slin dat hij rechtstreeks naar de
zaal was gereden. """""""
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Vervolgblad nr.: 1

Informatierapport nr:

Net voordat wilde gaan spreken, reed er een auto voorbij net wat

"rare" figuren er in.

Tijdens de rede van kwam Hans Janmaat binnen met een vrouw en

De rede van kwam onsamenhangend over.

Hij las o.a. een brief voor van een lid dat zijn lidmaatschap had opgezegd.

Ook slaakte hij stotterend en langzaam een aantal kreten over Danny SEGERS

voorzitter C.P.

Op dat moment kwamen twee politieagenten de zaal binnen. Ze deelden mee dat de

aanwezigen weg moesten , daar er circa 150 tegenstanders op weg waren naar de

vergaderruimte. Deze tegenstanders zouden gewapend zijn met helmen en stokken.

Kort daarna liepen er allerlei mensen voor de vergaderruimte langs; men keek

door de ramen naar binnen en nam foto's. Vervolgens werden een aantal stenen

door de ruiten naar binnen gegooid.

gooide een aantal stenen terug, naar bulten.
Vervolgens werden een aantal blikken naar binnen gegooid die een enorme rook

veroorzaakten. Daarna werd er een koker van circa 1 meter lengte naar binnen

gegooid. Deze koker brandde in het midden; kort daarna explodeerde deze koker.

Dit had tot gevolg dat er brand ontstond in de vergaderzaal.

Ten einde deze ruimte te kunnen verlaten, gooide een stoel

door een ruit, evenals . Hierdoor kon een groot aantal van de

aanwezigen vluchten naar het balkon, aan de achterzijde van het pand.

Dit balkon was een aantal meters boven de grond gesitueerd; daardoor durfden

velen niet naar beneden.

VREESWIJK liet JANMAAT en een vrouw zakken aan een laken. Deze vrouw bloedde

ernstig.

Een aantal mensen,

wilden naar de voorzijde van het pand, maaR wèiröen

door de politie tegengehouden. Enkele dorpsbewoners gingen met een riek achter

een aantal actievoerders aan. Van veel auto's waren door; actievoerders de
banden doorgesneden en ruiten ingegooid.
Enige tijd daarna vertrokken de meesten weer naar huia.
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Informatierapport

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. :

Distr.:

ACD860611 091
datum O 9. JUN1 19 86

CO ,7 02 3 ^

b. d.

Betreft: Vergadering partijraad Centrumdemocraten (CD)

Op vrijdag 16 mei 1986, te 20.00 uur, is in de Schepelzaal in het ge-
bouw van de Tweede Kamer een vergadering gehouden van de partijraad van
de CD.
Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verzonden.
Omstreeks 20.00 uur zijn circa 60 personen aanwezig, van wie herkend
worden:
JANMAAT, Johannes G.H.

VREESWIJK; wiiiem T.E.

VIERLING, Alfred J.C.

In zijn openingswoord zegt JANMAAT onder meer, dat velen verstek moeten
laten gaan vanwege de spoorwegstaking.
De financiën zullen dan ook op een volgende partijraadsvergadering wor-
den behandeld, aangezien de helft niet aanwezig is.
Wanneer de campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen aan de or-

—de komt, wordt medegedeeld dat er nog 100.000 folders de deur uit moe-
ten, terwijl er 1000 posters geplakt moeten worden.
Onder de aanwezigen is voldoende animo om te plakken en te folderen.
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Vervolgblad nr.: 1 bij operatierapport nr.:

informatierapport nr: 1

Wanneer JANMAAT zijn politieke inleiding houdt, heet hij allereerst
de nieuwkomers van harte welkom, al is het "vijf voor twaalf".
Een continuering van de Kamerzetel voor de CD acht JANMAAT uitgeslo-
ten, maar alles zal er aan gedaan moeten worden dat ook SEGERS,

^ niet in de Kamer komt.
In felle bewoordingen gaat JANMAAT in op het doen en laten van SE-
GERS.
Door de CD is de Centrumpartij (CP) opgericht in juli 1985, officieel
ingeschreven in de kiesraad, terwijl bezwaar aangetekend zal worden
als SEGERS zijn partij de Centrumpartij '86 in zal laten schrijven.
Volgens JANMAAT zal die partij van SEGERS binnen drie maanden ontbon-
den worden.

, en enkele medewerkers zullen het Wetenschappe-
lijk Bureau van de CD van de grond tillen.
Ten behoeve hiervan zal het orgaan "MIDDENKOERS" verschijnen.
Iedereen wordt uitgenodigd omtrent een bepaald onderwerp een artikel
te schrijven.
Na de verkiezingen is men vast van plan door te gaan met de opbouw
van de CD.
Een reden daarvoor is dat velen infopakketten aanvragen en steeds
nieuwe leden ingeschreven worden.
Voor de administratieve afhandeling van één en ander worden vrijwil-
ligers gevraagd.
Niets van belang meer aan de orde zijnde wordt de bijeenkomst om-
streeks 23.15 uur gesloten.
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Informatierapport

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. : ~....Q—.-.

Diatr, ....&...E./9.

850611 088

datum O 9. JUN119 86

CO

b. SL, d. _

Betreft: MIDDENKOERS

Bijgaand zend ik U in fotocopie het orgaan MIDDENKOERS, de no's 1 en 2
respectievelijk van 21 maart en 21 april 1986, een uitgave van de Stich-
ting Wetenschappelijke Onderbouwing Centrurademocratische Ideologie.
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| fiduiseur Aan de leden van de Centrumpartij
' „ Aan de leden van de Centrumdemocraten

v llMe*ttraat 54 Aan de sympathisanten van de C.D.-ideologie
25/8 T§ 't-£rave*hagt

l Td. 070-402587 26 juni 1986.
i

Dames en heren,

Zo kort na het feest van de zonnewende lijkt het goed de zaken op een rijtje te zetten.
Er breekt nu een nieuwe periode aan. Een goed moment om een wending te maken in onze
bijdrage van het proces van politieke verandering die in ons land moet, en ook zal,
gaan plaatsvinden. Daarvoor is het van belang een grove inventarisatie te maken van
de gebeurtenissen sinds 1980. Die inventarisatie valt uiteen in een paar onderdelen,
waarop ik kort zal ingaan.

i 1 . De opkomst van de Centrumpartij.
Kort na de oprichting ben ik lid geworden van de CP. Er is enthousiast gewerkt. In
die beginperiode werd er naar vermogen en capaciteiten bijgedragen. Dat kon gemakkelijk.
Er was niets te halen. De leden brachten grote offers en getroosten zich vele
inspanningen. Het idealisme straalde er af. Het trok al snel een aantal mensen die

""' ook hun eigen mogelijke carrière gingen dienen. Maar dat alles bleef binnen de perken
van de partij-loyaliteit. Verbazend snel werd een zetel in het parlement gehaald:
na ruim twee jaar brak de partij op landelijk niveau door. De consequenties waren
er naar. Voor het eerst kon gebruik worden gemaakt van de vele subsidies, die politieke
partijen ter beschikking staan, als ze zitting hebben in het parlement. De regelmatige
radio- en t. v. -uitzendingen zorgden voor een grote groei van de partij. In 1984 werd
in het eerste half jaar meer dan vijftig duizend gulden aan contributie-bijdragen
op de diverse giro-rekeningen van de partij bijgeschreven. De top-uitzending voor
de T. V. in april '84 leverde meer dan 1500 aanvragen voor informatie en lidmaatschappen
op. In de gemeenteraadsverkiezingen van Almere werd 10% van de stemmen binnengehaald:

J we waren daar groter dan het C. D. A. Dat was het toppunt van de partij. Om jalours
\p te worden! ! !

: 2. De terugval van de Centrumpartij
En de tegenstanders werden jalours. Van binnen en van buiten de partij. Van buiten
sloeg de grote partijen de schrik om het hart. De N.O.S. werd aangespoord om vooral
Janmaat niet meer op de T. V. te laten spreken. B. V. D. -leden, M. I. D. -leden en verbanden
met grote organisaties als F.N. V., F. v. d. A. en C. D. A. zetten hun relaties in de CP
onder druk om de zaak af te remmen. Dat is gelukt, zij het met steun van binnen uit.

— Enkele D. B. -leden konden de weelde van de grote politieke macht en invloed, die er
aan stond te komen, niet dragen. Hun benen waren te zwak. Nog twee jaar wachten op
onvermijdelijk succes om toe te treden tot het parlement, (volgens de toenmalige
peilingen tussen de tien en vijftien zetels) was de heren te lang en te veel
gevraagd. Peilingen nu, dus zetels nu. Een fout overigens die niet alleen bij de C. P.
wordt gemaakt. De hoofden van de leden van het nieuwe D. B., te Boekei "gekozen",
raakten op hol. Na zijn verkiezing tot partijvoorzitter was Niko Kon s t zich zelf niet
meer. Het was niets anders dan persoonlijke jalouzie en haat die deze politieke
schooier dreef om Janmaat uit de partij te werken. Zijn boezemvriend en onbenul de
Weijer volgde blindelings. Twee jaar later is al duidelijk geworden dat deze twee
de grote boosdoeners zijn. Zij hebben de belangen van de neder landse kiezers en de
partijleden verkwanseld voor ordinaire pogingen tot eigen heil. Beide idioten hebben
hun huwelijken stuk gespeeld. Beiden hebben hun maatschappelijke carrière ernstig
geschaad. De Wijer is zijn baan kwijt, Kon s t heeft ieder gezag verloren en wordt door
leerlingen en collega's "de verrader" genoemd. Het is geen toeval dat het oordeel
over deze beide geschiedkundigen getrokken zal worden door andere geschiedkundigen
in de nabije toekomst. En dat oordeel zal vernietigend zijn, gezien de enorme schade
die zij aan de politieke ontwikkelingen in ons land hebben aangebracht. Nog klinken
mij hun dreigementen in de oren dat de rotte appelen uit de partij moesten worden
gewerkt om de partij "te redden". Nou dat eerste is dan gebeurd, de heren zijn weg.
En voorgoed. De partij redden evenwel zal nog jaren duren en de mogelijke terugkomst
van de Centrumpartij op ons hoogste politieke niveau kotnt misschien te laat.
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Natuurlijk zijn deze twee niet de enige hoofdschuldigen. Als derde moet onvermijdelijk
de oprichter, dr F.H. Brookman, genoemd worden. Het is een harde, en ook teleurstellende,
constatering dat deze man nog steeds niet aan het niveau van "gezellige avondjes"
is ontgroeid. Vooral na de ervaring van de laatste zeven jaar zou men kunnen verwachten
dat zijn politieke inzicht zou zijn gegroeid. Maar dat is niet zo. Hij is een padvinder
gebleven. Ook Brookman is schuldig aan de tweespalt. Door Giesen en mij afzonderlijk
is een dringend beroep op hem gedaan Konst tot de orde te roepen, toen deze de partij
ging "redden". Brookman weigerde en werkte zelfs mee. Janmaat had immers zijn kandidatuur
voor de Europese verkiezingen in de weg gestaan?? Wraak dus l Maar de doktor bereikte
precies het omgekeerde van wat hij had lopen prediken: Versplintering van de Centrum-
partij. Zelfs na het debacle, welke door Konst en de Weijer is ingeluid, was- Brookman

iemand die een overgaan naar, en samenwerken met, de Centrumdemocraten tegen hield.
Om niet, zoals Brookman dat op één van de vele "spookvergaderingen" letterlijk
uitdrukte,

"...na de onmacht van onze groep binnen de CP tegen de oliebolen Lier, Segers en
van der Heijden, weerloos in de armen van Janmaat te moeten vallen".

Het is wél aan de Centrumdemocraten te danken dat, na alle ruzies en teleurstellingen,
na anderhalf jaar hard werken Brookman de kans heeft gehad op de derde plaats van
de kandidatenlijst te gaan staan. Over die derde plaats ontbrandde nog een idealistisch
ruzietje met dr Bruyn, die door talmen de plaats had verspeeld. Ik heb toen de moeite
genomen, in het belang van de goede zaak, beide heren uit te nodigen in het Hilton-
hotel te Schiphol voor een gesprek. Het heeft geen zin in het kader van het landsbelang,
alweer te gaan kissebissen. Gezegd moet worden dat het idealisme en de politieke wil
bij dr Bruyn in grotere mate aanwezig is dan bij de oprichter. De zaak werd beklonken
met een fles champagne. Nu blijkt voor hoe lang. "Our Pathfinder" (Brookman wil dat
zijn naam in het engels wordt uitgesproken) is opnieuw aan het breken. De reden is
duidelijk. Binnen de statuten van CD zowel als CP maakt hij met zijn gekonkel geen
enkele kans meer. Dus opnieuw breken.
Zo schrijft de doktor in zijn brief, waarin hij het lidmaatschap van de CD opzegt:

"4. Onze politieke opvattingen lopen te zeer uiteen. Mede overtuigd door de
uitslag van de laatste verkiezingen ben ik bereid om het experiment met een multi-
culturele samenleving positief te waarderen, mits onze nationale identiteit en
de leefbaarheid van ons land er niet blijvend door geschaad wordt."

Met deze zin zijn de bedoelingen van Brookman bloot gegeven. Gedraai als zou het een
tactische brief zijn, helpt niet meer. En wel om de volgende gronden:

a. Het experiment met de multi-culturele samenleving wordt door hem positief
gewaardeerd. Dat wil dan zeggen dat de Nederlandse samenleving dat moet
ondergaan. Hoeveel leed en onbegrip zulks ook voor onze bevolking met zich
meebrengt, Brookman waardeert het geheel als positief.

b. Daarna gaat de doktor in zijn ivoren torentje bekijken of door het experiment
de samenleving blijvend is en wordt geschaad. De schade is dan al toegebracht.
Bovendien, wat is blijvend? Bepaalt de doktor, vanwege zijn bekrompen politieke
ambities, hoe lang en hoe groot de schade voor Nederlanders mag zijn, zodat
hij zijn kansen niet verliest?

Ik heb mij binnen en buiten de Kamer keihard tegen die multi-culturele samenleving
verzet en het vaandel van onze eigen nationale cultuur hoog gehouden. Bij de aanvaarding
van zijn lidmaatschap van de CD en zijn derde, aangeboden plaats op de kandidatenlijst
zei Brookman het moeilijk te hebben met zijn keuze. Hij wilde zich terug trekken uit
de politiek om zich te wijden aan het gezinsleven. Nu blijkt dat hij andere motieven
heeft gehad. En dat hij nog politieke ambities heeft. Dat is op zich geen slechte
zaak. Maar hij brengt er nooit iets van terecht. Hij kan alleen anderen in de wielen
rijden. De argumentatie die Brookman aanvoert in zijn brief wijst in de richting van
de dubbelrol die hij wil gaan spelen: Wordt het wat, dan doet hij mee. Wordt het
niets, dan kan hij de autoriteiten wijzen op zijn "verraderlijke" brief. De mentaliteit
van de heer Brookman is na zeven jaar politiek er niet op vooruit gegaan. Integendeel!
En natuurlijk is het gehele Hoofdbestuur van de CP min of meer schuldig aan de afgang
van de partij. Dat gehele HB heeft onvoldoende politieke kwaliteiten gehad om door
de beschuldigingen aan mijn adres, welke hebben geleid tot het ontzetten uit het
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lidmaatschap, heen te prikken en de ware bedoelingen van de opruiers er uit te halen.
Te hopen is dat degenen, die nog steeds bereid zijn, of opnieuw bereid worden, politieke
activiteiten in onze partij te ondernemen, daar werkelijk van geleerd hebben. Al is
het maar dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze niet zo klakkeloos kunnen oordelen
en besluiten.

3. De Centrumdemocraten
Toen het D.B. van de CP naar de Rechter was gelopen om aangifte te doen van een fraude
van / 180.000,— was de breuk voorlopig onhelstelbaar. Aan deze daad lagen andere
dan zuiver politieke argumenten ten grondslag. Dit had niets meer te maken met pogingen
de CP verder te stuwen in de nederlandse politiek. Het was het begin van het e in de
van alle bestuurders, die dit soort acties ondernamen of toestonden.
EnkeLe_Jtrouwe leden namen het initiatief om de CD op te richten. (Baarbij speelde het
echtpaar Rinia en de heer van Duyvenbode een grote rol. Vanaf het begin is er keihard
gewerkt. Om een globaal inzicht te geven: 600.000 folders en 25.000 cassettebanden
zijn in de loop van anderhalf jaar verspreid. In dit verband mogen de namen van de
heer Spaans en de familie Rinia vallen. Zij hebben zich het vuur uit de sloffen
gefolderd in een poging nog iets voor het land te kunnen doen. Ook de heer van
Duyvenbode heeft er aan bijgedragen door de acties financieel te steunen. Daarmede
en daardoor had een grote politieke organisatie gebouwd moeten worden. Onbegrijpe-
lijkerwijze is dat niet gebeurd. Enerzijds door het voortdurend verwarren en meestal
doodzwijgen van onze CD in de pers, anderzijds door een niet geïnteresseerd zijn,
of niet durven, van het nederlandse publiek. Daar kwam bovendien bij dat de politieke
tegenstanders niets nalieten onze gehele ontwikkeling een luguber karakter te geven.

Deze druk van hard werken en relatief weinig resultaat boeken werd sommigen te veel.
Vice-voorzitter Rinia en de heer van Duyvenbode werden er onder andere het slachtoffer
van. Ze verlieten teleurgesteld (voorlopig ?) de politiek. Anderen volgden. In het
geheel genomen bleven de Centrumdemocraten een' te kleine organisatie om op zo korte
termijn met succes deel te kunnen nemen aan de Tweede Kamer-verkiezingen. Na de klap
op 29 maart was de inzet van dr Brookman zeer welkom. In de down-stemming was het
ons niet gelukt de lijsten in alle 19 kieskringen in te dienen. Die eer moet de
oprichter worden nagegeven dat hij zich daarvoor goed heeft ingezet. Zijn positie
op de kandidatenlijst zal hem daarbij een riem onder het hart zijn geweest. Des te
meer valt op dat hij ondanks die positie, en de hem toegedachte en toegezegde plaats
als secretaris in het D.B. van de C.D. de schouders zo heeft laten hangen na de
verkiezings-uitslagen en de pet aan de wilgen heeft gehangen.

Een bijkomend doel van de verkiezingen werd, om bij uitblijven van mogelijk succes
voor de CD zelf, in ieder geval te proberen de oude CP uit het parlement weg te houden.
Dat is ook in Den Haag bij de Gemeenteraadsverkiezingen gebeurd. Er valt vanuit die
afgebroken partij geen goede inbreng in welk orgaan dan ook meer te verwachten. Zie
ook de activiteiten van de heer Termijn in Rotterdam. Het lijkt beter om geheel vanaf
de puinhopen te gaan bouwen dan eerst opnieuw een interne strijd aan te moeten gaan
met een stel politici van derde rangs kwaliteit, die dan met honderd duizenden guldens
subsidie graag in het zadel gehouden worden om ons verder weg te drukken.

Bovendien werden aan de C.D. nog zware slagen toegediend. Denk aan Kedichem. Niet
voor niets wezen de zogenaamde "Anti's" op het feit dat de CD veel beter georganiseerd
was dan de C.P. Het "gevaar voor de P.v.d.A." school in Janmaat en zijn beter
georganiseerde partij en aanverwante stichtingen. Daarvan is veel te danken aan het
werk van mevrouw Evenhuis. Financieel konden wij ons ook veel meer veroorloven. Maar
de naam CP was er onder andere door mij zo krachtig bij het publiek i n gedramd, dat
de CP-leiding meende daar op te kunnen parasiteren en zich bovendien nog allerlei
onbezonnen daden te kunnen permiteren. De "Anti's" hadden de ontwikkeling door en
schreven over de onmachtige CP-top terecht: "Hup, Danny, Hup. Breek de boel maar af".

Pogingen om de rijen te sluiten mislukten voortdurend. Ieder lid van de CP, waarvan
bekend was of bekend werd, dat zij met ons contacten zochten in pogingen om de fusie
te bewerkstelligen en de rampzalige splitsing ongedaan te maken, werden zonder pardon
geroyeerd. Daar verzette in het HB van de CP niemand zich daadwerkelijk tegen. Tot
de desbetreffende leden zelf aan de beurt waren natuurlijk. Het lijkt toch allemaal
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op bekrompen eigen belang. Daarmede wil niet gezegd worden dat de afbraak van de partij
geen jammerlijke zaak is geweest. Het partij gebouw, dat onder mijn leiding in goed
vier jaren is neergezet, is in twee jaar tijd tot op de grond toe afgebroken. Maar
het is toch de leden die de contacten met de CD zochten kwalijk te nemen, ook de heren
Lier en Bruyn, dat zij pas werkelijk de noodzaak tot samenwerken inzagen toen zij
zelf aan de dijk waren gezet. Kort na het wegzenden van Giesen en mij heeft een
journalist van de Gemeenschappelijke Persdienst mij gevraagd: "Mijnheer Janmaat,
begrijpt U uw bestuur nu nog? U had ze allemaal bij de komende verkiezingen de Kamer
in gedragen." Ik kon niet anders antwoorden dat het alleen te verklaren is uit de
gedachte dat de meerderheid van het bestuur meende grotere politieke kwaliteiten te
bezitten en dacht het veel beter te kunnen. Dat hebben we nu gezien: de partij stuk
en geen enkele zetel in het parlement, waar ze nu allemaal hadden kunnen zitten!!!
Enkele bestuursleden leefden in de verwachting dat ze beloond zouden worden door dé
politieke tegenstanders, die de angst om het hart was geslagen door het groeiende
succes!!

De laatste pogingen van de intussen kansloos geworden CP-leden bleven niet uit. Op
4 maart een bijeenkomst ten huize van de oprichter. Daar heb ik reeds gezegd dat haar
mijn mening contact opgenomen moest worden met Segers om de fusie tot stand te brengen.
En zonodig sterke druk daarbij uitoefenen. Dat werd door iedereen van de geroyeerde
leden afgewezen. Segers nooit meer was het foutieve standpunt van de teleurgestelden.
Kedichem daaropvolgend was een ramp. Het heeft geen enkel nut gehad. In generlei
opzicht.

De CD heeft nog een verkiezingsbijeenkomst belegd in de Schepelzaal. Ook daar liet
dr Brookman zien dat hij de schoentjes van de padvinders nog steeds niet ontgroeid
is: nauwelijks aangemeld en op de derde plaats, of ruzie zoeken met een lid, die hem
niet bevalt en zelfs manen tot het verlaten van de zaal. Ik heb daar de oprichter
opnieuw tot de orde moeten roepen. Excuses aanbieden door Brookman is het verstandigste
wat op dat moment in de vergadering kon geschieden, hetgeen is gedaan. Wat wil hij
nu mogelijker wijze in de Tweede Kamer, als hij zich in zo een klein gezelschap al
niet thuis voelt. Of er in de politiek alleen maar vrienden rond lopen! Ik koe steeds
meer tot de ontdekking dat de grootste weerstand niet van buiten, maar van binnen
uit de partij komt. We zullen er mee leven. Zei het dat de les geleerd is en stukspelen
door Hfi of buitenstaanders definitief tot het verleden behoort, welke organisatie
ik ook zal voorzitten. Of zolang ik verantwoordelijkheid moet dragen voor politieke
ontwikkelingen. Goedbedoelende politieke amateurs richten de organisatie ten gronde.
Ik heb het in de CP nooit geloofd, tot het was geschied.

De verkiezingen hebben de rest gedaan. Al dan niet gepaard gaande met de zo langzamerhand
gebruikelijke verkiezingsfraude, CP en CD zijn buiten het parlement gebleven. Zoals
ik na de scheuring al heb gezegd: deze ruzie kost jaren om dat weer ongedaan te maken.
Die tijd is nu bekend: om precies te zijn vijf jaar. We zijn weer op het punt van
de verkiezingen van 1981 aangeland: Geen enkele van de stromingen, die geheel of
gedeeltelijk met ons de lijn hebben gevolgd van enigerlei aanpak van de bevolkingspolitiek
heeft een stem in het kapittel.

Wat nu gedaan moet worden.
Zoals gezegd: we staan weer op het punt van 1981. De zaak is verdeeld, en daar is
maar één oplossing voor: We zullen de rijen moeten sluiten en de oude vetes moeten
beslechten. In de huidige situatie doet oud spreekwoord opnieuw opgeld:

E E N D R A C H T M A A K T M A C H T .

De ingrediënten zijn ervoor aanwezig. We zullen de rijen moeten sluiten. Een positief
punt daarbij is dat de naam Centrumpartij opnieuw in onze handen is. Zoals bekend
mag worden verondersteld hebben de heer Rinia en ik in juni 1985 opnieuw een Centrumpartij
opgericht en in de Kamer van Koophandel laten inschrijven.

Dat is ook in brede kring bekend geworden. Toen de heer Rinia uit teleurstelling bij
ons is gestopt, heeft hij nog een uiterste poging ondernomen de partijen te laten
fuseren. In zijn telefonische contacten onder andere met de heer Segers, heeft hij
toen gewag gemaakt van de "schaduwpartij". Achteraf gezien is dat een gelukkige greep
van hem geweest: officiële bezwaren kunnen er tegen niet meer worden gemaakt. Er is
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verder zorg voor gedragen dat de statuten, program en uitreksel van de Kamer van
Koophandel officieel bij de Kiesraad zijn ingediend op 22 mei jl. De dag na de
verkiezingen. Daarmede is voorkomen dat wie dan ook nog kan paraderen met de naam
CP, al dan niet voorzien van toevoegingen. CP 2000, of hoe sommige toekomstzieners
haar misschien zouden willen gaan noemen, is slechts ijdele hoop. Dat soort grappen
zijn verleden tijd.

We zullen de rijen moeten sluiten. Sommigen zijn daarmede al begonnen. Het zal intussen
niemand meer verbazen als "Our Pathfinder" zich ook daarmede bemoeit. Barstend van
de jalouzie en niet voldane eerzucht belt hij iedereen die maar naar hem luisteren
wil. Zo is er onlangs een samenkomst geweest in Den Haag. Een B. V. D. -er heeft mij
volledig op de hoogte gebracht van de inhoud van het gesprek. Dat past ook volledig
in het verdeel en heers principe dat de politieke tegenstanders in het verleden met
zoveel succes hebben toegepast op onze partij. Ik heb dan vernomen dat een nieuwe
naam voor de politieke partij moet worden ingevoerd. Dat om de blunders uit het nabije
verleden te kunnen verdoezelen. Want iedereen begrijpt dat de stukspelers hun crediet
bij de kiezers volledig verspeeld hebben. De teleurgestelden willen het nu proberen
onder de vlag van de "Nationale Volks Partij" of iets dergelijks. Hup falderie.

Allemaal energie verspillen. Zodra Brookman, Bruyn, Camphuys, Vreeswijk of wie dan
ook met die naam naar buiten gaat treden, zal er over worden gspraat of geschreven
als opnieuw een splitsing van de Centrumpartij. Uitbreiding van de leden is ook al
besproken. Brookman gaat verder contact opnemen met CD- en CP-leden. Wat een geniale
inval. Het blijft voor ons ook volledig verborgen dat de doktor weer verder aan het
splitsen is. Hij had beter kernfysicus kunnen worden in plaats van geschiedkundige.

Tijdens die eerste bespreking is tevens gedacht aan samenwerking met groepen onder
leiding van Rost van Tonningen ed. Daardoor wordt Brookman es kansloos. Het lijkt
opnieuw spelen met de belangen van de samenleving door zo iets dotns te gaan doen.
Zo een partij maakt geen schijn van kans bij het grote publiek. Opnieuw politiek van
de derde rang. Nog steeds heeft de top van de partij van na Boekei niets geleerd.
Wél hebben ze bewezen dat ze de capaciteiten missen om een politieke organisatie op
te bouwen en/of te leiden. Feit blijft dat na mijn verwijdering het alleen maar berg
af waar t s is gegaan. Alle gedroom over politieke posities ten spijt. Laat ze maar
knoeien. Het wordt toch niets. En daarvoor hoef je geen ziener te zijn om daar achter
te komen, ledere grote politieke stroming krijgt zijn satellieten. Brookman heeft
een wetenschappelijke passie voor kleine, extreme groeperingen. Die interesse is nu
omgeslagen naar het practische politieke leven.

Wat we gaan doen is het volgende.

1. De leden worden op de hoogte gehouden van de administratieve ontwikkelingen.
Dat wil zeggen U wordt geïnformeerd over de besluiten van de Kiesraad zowel
als de curator iz het failisseroent van de CP van Segers.

2 Fusie- en andere besprekingen zullen worden gevoerd met andere politieke groe-
peringen. Inleidende contacten zijn reeds gedaan.

3. Een paar kringbes t uren van de C. P. van Segers hebben met ons contact gezocht.
We zullen voor het einde van de zomer met hen vergaderen om te zien hoe zij
in de nieuwe organisatie worden ingepast.

4. Ook individuele leden van de CP van Segers zijn van harte welkom. We zullen
geval voor geval serieus doornemen om te bekijken hoe deze mensen in de nieuwe
CP kunnen gaan functioneren. Een aantekening met betrekking tot de drie, in
deze brief behandelde leden lijkt op zijn plaats. Ik zou niet goed weten hoe
het vertrouwen en de onderlinge band tussen de heren Brookman, de Weijer en
Konst enerzijds, en de top van de CD anderzijds, zou moeten worden hersteld.
Wat hen betreft is er dan ook enige reserve. Er zal nog heel wat gesprekken
moeten volgen voordat de schade, die zij hebben aangricht, verklaard is en het
wantrouwen zal zijn weggenomen.

5. Financieel moet de partij opnieuw worden opgezet. Daarbij zijn er twee aspecten:
a. De contributie zal voortaan minimaal ƒ 10, — per kwartaal gaan bedragen.

Een acceptgirokaart zal worden bijgesloten. Voor het binnenkort bijeen te
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roepen congres geldt dat alleen betalende leden stemrecht hebben als is
voldaan aan de procedure, zoals in de statuten vermeld.

b. Donaties en leningen van leden dan wel rechtspersonen zullen met contra-
prestaties van de vereniging worden gehonoreerd. Het zal niet meer zo zijn
dat een klein aantal mensen met veel energie en geld de partij opbouwt»
waarop anderen in een later stadium zo maar als bestuurders in de gelegenheid
zouden kunnen komen die prestaties ongestraft teniet te doen. Het bestuur
zal daartoe voorstellen doen aan het congres.

6. Het secretariaat zal voorlopig aan het oude adres blijven gehuisvest. Het bestuur
wil evenwel zo snel mogelijk naar andere locatie omzien.

7. In october aanstaande zal een Congres worden gehouden. Dan zal in ieder geval
worden besloten of en hoe we verder gaan.. Is dat laatste het geval zal een
uitbreiding van het Dagelijks Bestuur en de politieke koers op de agenda staan.
Tevens zullen de gedachten worden gewijd aan de eerst komende verkiezingen.

Het is nog steeds onvoorstelbaar hoe een paar politieke onbenullen de partij zo stuk
hebben weten te maken uit motiveringen die elke politieke grondslag missen. De schade,
die zij daardoor hebben toegebracht is onmeetbaar. In tijd en in geld. Het is van
dat standpunt uit geredeneerd ook onwezenlijk dat sommigen blijk geven nog steeds
niet te weten hoe nu een partij gebouwd moet worden. Opnieuw belemmeren zij de opbouw
van een partij die heel misschien nog iets aan de rampzalige ontwikkelingen kan doen.
Dat laatste zullen we in de komende maanden bekijken. Als blijkk van steun kunt U
de acceptgiro reeds naar ons opsturen. Vult U wel uw naam en adres in, anders weet
de administratie niet van wie het geld afkomstig is.

Het bestuur wenst de leden een goede vacantie toe.
Met vriendelijke groet

de Partijvoorzitter
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Anné Frank-stichting over uitspraak:

„Hetze van CP en CD
tegen buitenlanders
nu beter te bestrijden"

(Van onze correspondent)

LEEUWARDEN — De opvatting
van het Leeuwarder gerechtshof, dat
de kreet „buitenlanders eruit" in
bepaalde omstandigheden een mis-
drijf oplevert, is volgens plaatsver-
vangend directeur Nico Salra van de
Anné Frank Stichtingeen „een con-
sequente, doordachte uitspraak",
die aanknopingspunten biedt voor
de gerechtelijke bestrijding van ge-
raffineerd racistische groeperingen
als de Centrumpartij fCPi en de

„Het is
euwarder ge-

rechtshof het begrip 'ras' zo uitlegt,
dat discriminatie op grond van etni-
sche afkomst ook onder de anti-
discriminatieartikelen valt. Met
deze uitstekende uitspraak staan we
ook sterker tegenover bijvoorbeeld
het Nationaal Jytgdfmnt en de Yt

die steeds weer lokaal
", aldus Sakn desgevraagd.

Ook bestuurslid Aad van der Burg
van het Prysk Anti-faksismekomité
XFAFK) toonde zich verheugd over
de beschikking Van het hof, die vori-
ge week kwam op een bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding van
twee Friese Viking-Jeugdleden, Zij
worden beschuldigd van het in voor-
raad hebbcnj openbaar maken en
verspretde*rvan nazi-propagartda,
waaronder stickers met hakenkrui-
sen en daaronder teksten als „Aus-
lander raus" en „Wir sind wieder
da". De FAFK-voorman beschouwt
de beschikking als een duidelijke les
voor net'Openbaar Ministerie in
Leeuwarden, dat vervolging 'op
grond van de bevonden propaganda
eerst «iet aandurfde.

1 ''Het zou bvferigens niet voor het
eerst zijn, dat Nederlanders in eigen
land voor het in voorraad hebben
van hakenkruis-afbeeldingen wor-
den berecht. De rechtbank Breda
stelde bijvoorbeeld in december
1984, duf de bezitter van duizend
speldjes mét daarop een adelaar die
«en hakenkruis vasthoudt in strijd
mef het discriminatie-artikel 137e
'van het "Wbtboek van Strafrecht
..handelde, Ps, speldjes .w.erden op
last van de rechtbank vernietigd,
omdat de'afbeeldingen geassocieerd
zouden worden met het nationaal-

, socialisme, dat een racistische en
antisemitische ideologie kent

Verder is er de veroordeling tot f
500 boete op grond van hetzelfde
wetsartikel door de rechtbank Rot*
terdam (december 1982) van een

jongeman, die in het Feijenoord-
stadion een overhemd droeg met
een hakenkruis waaronder het op-
schrift 'White power'. Artikel 137e
bedreigt degene, die een uitlating
openbaar maakt, die voor een groep
mensen, wegens hm ras, hun gods-
dienst of hun levensovertuiging be-
ledigend is o l' aanzet tot haat tegen
persoon of goed van mensen wegens
hun ras, hun godsdienst of levens-
overtuiging, met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of
geldboete van ten hoogste vijfdui-
zend gulden. Die straf staat ook op
het ter verspreiding in voorraad heb-
ben van voorwerpen, die zulke uitla-
tingen bevatten.

Het gaat er om of bijvoorbeeld
discriminatie op grond van een bc-
'paalde nationaliteit of op grond van
het buitenlander zijn onder dit arti-
kel wordt begrepen. De Hoge Raai
heeft verscheidene malen uitgespro-
ken dat de reikwijdte van altikel
137e moet worden beoordeeld naar
de strekking van het VN-verdrag
inzake uitbanning van rassendiscri-
minatie. Aan dit verdrag uit 1966 is
het artikel ook ontleend. Onder
„ras" moet dan worden verstaan:
ras, huidskleur, afkomst of nationale
of etnische afstamming.

Hoofdofficier van justitie mr. Al-
bert Bosch achtte — in zijn brief aan
het FAFK van maart 1984 — 'Aus-
lander raus' „met enige goede wil
misschien" te beschouwen als het
aanzetten tot discriminatie van bui-

, tenlanders. Maar dan niet volgens
artikd 137e, omdat er niet bij staat

'welke buitenlanders worden be-
doeld. Het gerechtshof heeft gèobr-*
deeld, dat de kreet in combinatie
met een hakenkruis wél onder het
discriminatie-artikel kan vallen, om-
dat de uitlating daarmee hl een con-
text wordt geplaatst. - i

Daarmee lijkt ook strafvervolging
van leden van de Centrumpartij «n
de Centrumdemocraten mogelijk,
die tot dusver straffeloos tegen ruet-
Ncderlanders te keer kunnen gaap,
terwijl iedereen weet dat zij Noorda-
frikanen en Turken bedoelen en
geen Duitsers of Belgen. Aan pubh-
caties van de itwe* partijtjes is-af te
lezen welke buitenlanders om welke
reden dienen te vertrekken. Daar-
omdenkt Nko Salm van de Anné
Frank Stichting,, dat de beschikking
van het Leeuwarder gerechtshof de
juridische strijd 'tegen CP en CD
kansrijker-maakt
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ACD 860903 010

datum 26.AUG.1986
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b. d. -

Betreft-. "Fusiebi jeenkomst11 kring *s-Gravenhage van de Centrumpartij c.q,
C entrumdemocraten

Op vrijdag 25-7-1906 vindt ten huize van JANMAAT een zogenaamde fusie-
bijeenkomst plaats van de Centrumpartij c.q. Centrumdemocraten, kring
's-Gravenhage.
Aanwezig zijn 29 personen

JANMAAT opent de bijeenkomst en geeft"globaal aan wat de bedoeling is
van deze bijeenkomst.
Het initiatief tot een dergelijke fusiebijeenkomst schijnt uitgegaan te
zijn van , aangezien hij en diverse anderen SEGERS es niet meer
zien zitten.
De teneur van de vergadering lijkt meer op een gezellig onderonsje dan
een goed geleide bijeenkomst.
Er wordt over en weer wat gepraat over het voortbestaan van de CP of de
CD, watar de naam vindt men op dit moment minder van belang.

Vrij sneï komen de aanwezigen tot overeenstemming dat de CP en de CD,
kring Den Haag, verder zullen gaan samenwerken.
Alle bestuursleden blijven in functie,
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Kr-ingfc>estui-jr- Rotter-dam "*_/./, y/ £>

van dc 860903 008
Ceirtr-umdemocrr'ei't.en en CerrtK-ujmpsir—tij

Aan de Leden van de Kring Rotterdam

augustus 1 986
Dames en Heren, leden van Centrumpartij, Centrumdemocraten of Centrumpartij '86,

De gevolgen van de laatste verkiezingen liegen er niet om. Wij Centrum-politici
zijn niet op het hoogste landelijke politieke niveau terug gekomen. Het bleek
eenvoudiger een Tweede Kamerlid uit de partij te zetten dan een nieuw partij-lid
er in te brengen. De door het DB uit 1984 teweeg gebrachte scheuring is de grote
oorzaak van onze misère.

Het is maar al te bekend hoe dat is gegaan. Een aantal Dagelijks Bestuursleden heeft
daarbij een zeer kwalijke rol gespeeld. Deels is dat te wijten aan onervarenheid
in de politiek, deels aan het niet in de hand willen houden van eigen nadelige
karaktereigenschappen. Zij hebben zich machtiger gewaand dan ze in werkelijkheid
waren. Ze hebben zich ten onrechte laten gaan.

Van nog lager allooi zijn de handelingen van een aantal partijleden in DB en HB,
die uit hoofde van hun functie in de B.V.D. de zaak bewust hebben kapot gemaakt
door vooral de kwaadaardige roddels te activeren. Zij hebben gebruik gemaakt van
de ijdelheid van sommige DB-leden en een onervaren HB. De dreiging van de oude CP
inzake het bereiken van grote politieke macht heeft de B.V.D. doen besluiten alles
in het werk te stellen de organisatie kapot te maken. Voor de T.V. is een half jaar
tevoren aangekondigd dat de partij zou springen.

Het is gebeurd. Het is onthutsend te constateren dat Segers daar een leidende rol
in heeft gespeeld. Het was hem nooit te bont, alles en iedereen werd geroyeerd.
Er is altijd wel weer een B.V.D.-mannetje dat een opengevallen plaats wil innemen.
Of dat nu in Rotterdam dan wel Kloosterhaar is. De overige leden laten zich, zij
V>r minrfer £Amakkfilijk; leiden door het sprookje dat de nog niet geregistreerde
CP '86 volgend jaar in de Eerste Kamer zou komen. Hier geldt het spreekwoord "Veel
beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven"

Wij in Rotterdam hebben schoon genoeg van deze praktijken. We gaan fuseren. We laten
gewoon iedereen in zijn hemd staan die niet meedoet. Wij gaan aan de scheuring een
einde maken. Zoals U misschien ter ore is gekomen, zijn de fusie besprekingen al
aan de gang. Centrumpartij, Centrumdemocraten en CP moeten opnieuw tot één partij
gesmeed worden. Gezien de zware politieke druk waaronder wij moeten werken, is dat
meer dan bittere noodzaak.

In Den Haag heeft die fusie al gestalte gekregen. Er is één groot Kringbestuur
gevormd, bestaande uit twaalf leden uit de diverse partijen. Dat is dat. In
Rotterdam willen we niet achterblijven. Ook hier moeten we gaan fuseren. Deze
noodzakelijke voorwaarde is in Rotterdam is bij de T.K.-verkiezingen gebleken. Ook
bij ons missen we de publieke steun en vertrouwen om ooit nog enige invloed te
krijgen in de politiek.

De fusie geeft ons/nieu\ kracht. Het voorlopig-Interim-bestuur bestaat uit de
volgende leden:̂ F. Castermans, Voorzitter^ C. Freekenhorst, Secretaris^ SG. Rieff,
Penningmeester^ >R. den.Drijver,VJ. de Keijne, en ̂ M. Spanjersberg, alle drie lid.

We gaan met goede moed aan de slag, getuige dezéM>rief. Op korte termijn wil het
nieuwe kringbestuur een vergadering beleggen. Wilt U zich kandidaat stellen voor
dit nieuwe Kringbestuur, stuurt U dan binnen twee weken uw kandidaatstelling naar
Postbus 84 in Den Haag. Wilt U op andere met frisse moed meewerken om het elan,
dat nu door de gelederen begint te stromen, te versterken, laat dat dan ook weten.
Wij willen kader vormen. We gaan de fouten uit het verleden goed maken. We zijn
gehard en laten ons niet meer stuk spelen door roddels of wat dan ook. We gaan
gehard meedoen aan de deelraadverkiezingen in onze stad en de komende verkiezingen
van de provincie. Wij steken u een riem onder het hart. Maak een gelouterde
Centrumpol itiek sterk door actieve deelname.

Stuur de met uw naam en adres ingevulde acceptgiro naar ons retour. Het minimale
bedrag voor lidmaatschap is ƒ 10,— per kwartaal. We gaan de strijd zekê r winnen,
hoe meer leden hoe beter dat gaat!!!̂ -̂— -^ /'

C FTV̂ hPT>h°rst._?'̂ ——-g-j- —"" R, den Driiver
Secretaris...-—--'"' _ Beatuurslia
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ACD 861002 142

datum 01.0KT.1986
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Betreft: VERGADERING KBIKCrHSSTÜEBN CEITTaUTIDEKO GRATEN EN C3£MiIMPARTIJ 86
DEN HAAG.

Op 11 augustus 1986 te 20.00 u-ar werd er vergaderd door het voorlopig
Icringbestuur van de kring Cd/Cp 86 in perceel Van I'ierlenstraat 54 "te
's-Gravenhage.
Aanwezig v/aren:
JANMAAT J. G.H.

Vergadering werd geopie-nd door JANMAAT. Hij stelde voor om de functies
van het Kringbestuur Den Haag vast te stellen, bestaande uit drie
hoofdfuncties en drie nevenfuncties.
Hoofdfuncties: voorzitter, secretaris en penningmeester:
Nevenfuncties: Vice-voorzitter, -secretaris en -penningmeester.
Voorgesteld werd de functies als volgt te verdelen:
Hoofdfuncties: 1 voor CP/CD

2 voor CP 86
Nevenfuncties: 1 voor CP/CD

1 voor CP 86
1 voor BBN (Burgerbelang Nederland)

Het voorstel werd aangenomen en de functies werden als volgt verdeeld:

Voorzitter ' CP/CD
Secretaris
Penningmeester

CP 86
CP 86

Vice voorziter CP/CD
Vice secretaris t BBN
vice penningmeester CP 86
JANMAAT had zich voor geen der functies kandidaat gesteld. Het was
zijn overtuiging dat de kaderfuncties over zoveel mogelijk leden moet
worden verdeeld en dubbele functies moeten worden voorkomen, daar waar
de groeiende organisatie dit toelaat.

-Vervolgens-
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Vervolgblad nr.: •"]. bij operatierapport nr.:

Informatierapport nr.:

Vervolgens werden de antwoordbrieven van de CD en van CP 86 besproken.
(Zie voor deze brieven de bijlagen 1 en 2).
JAÏÏKAAT bracht naar voren, dat uit het antwoord van het DB van CP 86
nogmaals blijkt, dat van samenwerking tot fusering tussen CD en CP 86
niets terecht zal komen.
Verder werd besloten, nu fusering in de Kring Den Haag een feit is,
een brief te zenden naar andere kringen in de provincie Zuid Holland,
Noord Holland en Utrecht. Deze brief zal worden samengesteld. (Zie voor
ontwerp van deze brief de bijlage 3)*
Hierna volgde de rondvraag en werd de vergadering besloten.
De volgende vergadering werd vastgesteld op 23 september 1986.

Aan de leden werd een brief overhandigd welke door het DB Van CP 86
Kring Rotterdam aan de leden was toegezonden en waaruit blijkt dat
fusering in de kring Rotterdam in een gevorderd stadium verkeerffl
(Zie V'rrr deze brief de bijlage 4).

G>
200404



861002 142

Hoofdsekretarlaat
Postbus 6
7690 AA Bergentheim
Tel. 05234-1244

Ons kenmerk: ?m

D«tum;28 juli 1986

CENTRUMPARTIJ 'se
Centrumdernokraten

Van tóerlenstraat 54

2518 RG 's Gravenhage

heren,

Cm mogelijke misopvattingen te verlijden achten wij het raadzaam u erop

te wijzen, dat geen van de leden ven het voormalige kringbestuur in

Den Haag { het al dan niet bestaan van een dergelijke kringbestuur is

zelfs diskutabel) gemachtigd is door er namens ons roet u gesprekken te •

voeren over een gezamenlijke lijst fret uw groepering voor de volgende

verkiezing. .

Gerrakahalve verwijzen wi.1 naar cns schrijven aan uw voorzitter de heer

J. Janraat van 16 juni j.l.

Inrriddels vsrblijvcn wij

ti.1 "85



851002

Postbus 84, 2501 CB 'S-GRAVENHAGE
Telefoon: 070 - 46.92.64

t y. ~ \ » '• X

•Gravenhage, 7 aüguatus 1986

Aan de Leden van
het Kringbestuur van
de Kring Ts-Gravenhage
van de CP/CD, en CP '86

Geachte Leden,

Het Dagelijks Bestuur van de Centrumdemocraten heeft met
instemming uw fusie van de Kring 's-Gravenhage begroet. Het
is de eerste aanzet voor de broodnodige éénwording van onze
stroming, die door allerlei factoren hopeloos verdeeld ia.

Het Bestuur beseft zich terdege dat dit een begin is op een
nog moeilijk begaanbaar pad. Maar zij spreekt de verwachting
uit dat uiteindelijk het nationale belang een zo sterke
factor zal zijn dat zij alle splitsingsfactoren zal
overwinnen.

Met lijke groet,

JJJ Janmaat
Partijvoorzitter

Giro algemeen: 49.02.300 - Giro donaties: 49.06.700 - Giro contributies: 49.04.100



851002 74:

Ontwerp brief aan Kringbesturen Randstad. Zie agendapunt 8 a. Deze brief
wordt ter goedkeuring voorgelegd en is dus niét verzonden.!

Aan de Kringbeaturen van de provincies
Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht
van de CP, CD en CP 86

augustus 1986

Dames en Beren,

Wellicht is het ü reeds ter ore gekomen, in ieder geval stellen wij U
heerbij op de hoogte van het feit dat in de Kring 's-Gravenhage de fusie
tussen de Centrumpartij, (niet degene die failliet is gegaan) de
Centrumdemocraten en de CENTRUMPARTIJ 86, gestalte heeft gekregen. De
fusie moet leiden tot de partij, zoals die in het begin van de jaren
tachtig naar buiten kwam. Eén partij, de schouders naast elkaar om zo
de nodige weerstand te bieden aan de geweldige ( en nu ook reeds
gewelddadige) druk, waaraan wij allen bloot staan.

Het is maar al te zeer bekend hoe in 1984 de partij verscheurd is geraakt.
Een aantal partijleden hebben een kwalijke rol daarin gespeeld. Deels
is dat te wijten aan onervarenheid in de politiek, deels aan het niet
in de hand houden van hun eigen nadelige eigenschappen. Hoe de verhouding
tussen die twee aspecten precies heeft gelegen, zal de toekomst nog wel
leren.
Het is echter van veel lager allooi, en ook veel schandaliger te noeraen,
dat een aantal leden de zaak bewust hebben stuk gespeeld. Daarbij is
handig gebruik gemaakt van de zoeven genoemde onervarenheid van de vele
leden in DB en HB. Maar de dreiging van het bereiken van veel politieke
macht werd zo gortig dat de BVD veel in het werk heeft gesteld de scheuring
te bevorderen. Het is zelfs voor de T.V. aangekondigd dat binnen een
half jaar de partij door interne ruzies uit elkaar zou spatten.

Dat is gebeurd. Dat hebben we gezien. Het is onthutsend te moeten
constateren dat Segers daar een leidiende rol in heeft gespeeld. Het
was hem nooit te bont, alles en iedereen royeren, er was altijd wel weer
een (BVD)-mannetje dat een opengevallen plaats wilde innemen. De Dienst
verschafte de benodigde gelden.

Het zijn dié praktijken, waaraan de Haagse Kring een definitief einde
heeft gemaakt. De handen ineen. Gezamenlijk strijdend voor hetzelfde
doel, moeten wij één sterke organisatie bouwen. Daarmede zijn we opnieuw
begonnen. Wij sporen de Kringen in de Randstad aan, aan te sluiten in
een poging de rampzalige politiek in ons land te keren door, in de zeer
nabije toekomst, een toenemend aantal leden in openbare lichamen te
plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Kringvoorzitter



tf*:a ... ..,.,,..•-, ,,,,BG10CZ14:
• Aan de Leden van de Kring Rotterdam

7. augustus 1986

Dames en Heren, leden van Centrumpartij, Centrumdemocraten of Centrumpartij '86,

De gevolgen van de laatste verkiezingen liegen er niet om. Wij Centrum-politici zijn
niet op het hoogste landelijke politieke niveau terug gekomen. Het bleek eenvoudiger
een Tweede Kamerlid uit de partij te zetten dan een nieuw partij-lid er in te brengen.
De door het DB uit 1984 teweeg gebrachte scheuring is de grote oorzaak van onze misère.

Het is maar al te bekend hoe dat is gegaan. Een aantal Dagelijks Bestuursleden heeft
daarbij een zeer kwalijke rol gespeeld. Deels is dat te wijten aan onervarenheid in
de politiek, deels aan het niet in de hand willen houden van eigen nadelige karaktereigenscl
Zij hebben zich machtiger gewaand dan ze in werkelijkheid waren. Ze hebben zich ten
onrechte laten gaan.

Van nog lager allooi zijn de handelingen van een aantal partijleden in DB en HB, die
uit hoofde van hun functie in de B.V.D. de zaak bewust hebben kapot gemaakt door vooral
de kwaadaardige roddels te activeren. Zij hebben gebruik gemaakt van de ijdelheid van
sommige DB-leden en een- onervaren HB. De dreiging van de oude CP inzake het bereiken
van grote politieke macht heeft de B.V.D. doen besluiten alles in het werk te stellen
de organisatie kapot te maken. Voor de T.V. is een half jaar tevoren aangekondigd dat
de partij zou springen.

Het is gebeurd. Het is onthutsend te constateren dat Segers daar een leidende rol in
heeft gespeeld. Het was hem nooit te bont, alles en iedereen werd geroyeerd. Er is
altijd wel weer een B.V.D.-mannetje dat een opengevallen plaats wil innemen. Of dat
nu in Rotterdam dan wel Kloosterhaar is. De overige leden laten zich, zij het minder
gemakkelijk, leiden door het sprookje dat de nog niet geregistreerde CP '86 volgend
jaar in de Eerste Kamer zou komen. Hier geldt het spreekwoord "Veel beloven en weinig
geven doet een gek in vreugde leven"

Wij in Rotterdam hebben schoon genoeg van deze praktijken. We gaan fuseren. We laten
gewoon iedereen in zijn hemd staan die niet meedoet. Wij gaan aan de scheuring een einde
maken. Zoals U misschien ter ore is gekomen, zijn de fusie besprekingen al aan de gang.
Centrumpartij, Centrumdemocraten en CP moeten opnieuw tot één partij gesmeed worden.
Gezien de zware politieke druk waaronder wij moeten werken, is dat meer dan bittere
noodzaak.

In Den Haag heeft die fusie al gestalte gekregen. Er is één groot Kringbestuur gevormd,
bestaande uit twaalf leden uit de diverse partijen. Dat is dat. In Rotterdam willen
we niet achterblijven. Ook hier moeten we gaan fuseren. Deze noodzakelijke voorwaarde-
is in Rotterdam is bij de T.K.-verkiezingen gebleken. Ook bij ons missen we de publieke
steun en vertrouwen om ooit nog enige invloed te krijgen in de politiek.

De fusie geeft/dns nieuwe kracht. He£/voorlopig interim-bestuur/bestaat uit de volgende
leden: F. Castermans, Voorzitter; C. Freekenhorst, Secretaris; 6. Rieff, Penningmeester;
R. den Drijver, J. de Keijne, en M. Spanjersberg, alle drie lid.

We gaan met goede moed aan de slag, getuige deze brief. Op korte termijn wil het nieuwe
kringbestuur een vergadering beleggen. Wilt U zich kandidaat stellen voor dit nieuwe
Kringbestuur, stuurt U dan binnen twee weken uw kandidaatstelling naar Postbus 84 in
Den Haag. Wilt U op andere wijze met frisse moed meewerken om het elan, dat nu door
de gelederen begint te stromen, te versterken, laat dat dan ook weten. Wij willen kader
vormen. We gaan de fouten uit het verleden goed maken. We zijn gehard en laten ons niet
meer stuk spelen door roddels of wat dan ook. We gaan gehard meedoen aan de deelraadverfciecfi
in onze stad-en de komende verkiezingen van de provincie. Wij steken u een riem onder |
het hart. Haak een gelouterde Centrumpolitiek sterk door actieve deelname. i'

Stuur dé mét uw naam én adres ingevulde acceptgiro naar'ons retour. Het minimale bedrag
voor lidmaatschap is ƒ 10,— per kwartaal. We gaan de strijd zeker winnen, hoe meer
leden hoe beter dat gaat!l!

F. Castermans , C. Freekenhorst. i R. den Drijver ,
Voorzitter Secretaris Bestuurslid
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datum 17. SER 1986

Betreft: Centrumdemocraten es

Op 15 en 29 augustus 1986 zijn ten huize van JANMAAT, Johannes G.H.
(3-11-1934) een tweetal informele bijeenkomsten gehouden waar o.a. aan-
wezig zijn:

36 H. JANMAAT,

W'VPP'RHWT.TK

.FRESCO i

Tijdens de laatste bijeenkomstJchept nogal op over zijn
contacten met het JFN. Hij toont een aantal folders van die organi-
satie en vraag o.a. aan JANMAAT of deze een toespraak wil houden op
een bijeenkomst hier in Nederland waar ook een vijftiental Engelsen
aanwezig zal zijn. Deze Engelsen zouden lid zijn van een organisatie
welke nauwe contacten zou hebben met het JFN.
JANMAAT houdt de boot af en zegt een toespraak in de Engelse taal niet
te zien zitten.
JANMAAT deelt mede dat er binnekort een grote bijeenkomst zal worden
gehouden, waarbij de Diverse stichtingsbesturen, CP-besturen, CD-
besturen en eventueel CP '86 bestuurders zullen worden uitgenodigd.
Doel van de bijeenkomst zal zijn de Centrumideologie uit te bouwen.
Duidelijk wordt ook dat JANMAAT, indien op 17-9-1986 hem bij rechter-
lijke uitspraak bevolen zal worden verder geen gebruik meer te maken
van de naam Centrumpartij, onder een nieuwe partijnaam verder zal gaan.
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Twentsche Ctr.

11. SEP, Efrl?

Paraaf:

^Centrumrechts
, verbroedert'
tot een partij

*l l***

Den Haar - De ccntrumrechtse
partijen In Nederland fuseren
tot één partij, die deelneemt aan
de provinciale statenverkiezin-
gen in mei 1987. Dat heeft een
viertal rechtse politieke organi-
saties tijdens een geheim gehou-
den vergadering in het Hilton-
hotel Schiphol besloten. De
bijeenkomst stond onder voor-
zitterschap van P J. Lier. die
eerder in het nieuws kwam als
de .halfbroer van koningin Ju-
liana'.
J.G.H. Janmaat, nu voorzitter van
de Centrum-Democraten (CD),
nam vanuit Den Haag persoonlijk
het voortouw om onderlinge vetes
tussen <fe rechtse partijen uit te
praten. Die mondden eerder uit in
de royering van Janmaat als voor-
zitter van de Centrum-Partij (CP)
enditjaarookhet faillisement van
de organisatie. De vier partijen, de
failliete CP. de Centrum-Demo-
craten,
staan na«enapitsingmedeCP)
en het Burger Belang Nederland
hebben nu de strijdUlJJ begraven
en komen binnenkort met een ge-
meenschappelijke kieslijst voor de
statenverkiezingen. De nieuwe
partij gaat de verkiezingen in on-
der het motto .Nederland voor de
Nederlanders'. Het bestuur rekent
minimaal op twee zetels in de pro-
vinciale staten in Zuid-Holland.
Geprobeerd wordt om ook in
Utrecht en andere gewesten voet
aan wal te krijgen.
Aan het roer van de nieuw partij
staan Janmaat, mr. R.C. Sangster.
kringvoorzitter van de CD in Den
Haag en ook Lier. Dit drieman-
schap heeft de ruziënde en ver-
snipperde partijen de afgelopen
weken tot een fusie weten te bewe-
gen .om de fatale politiek van de
heersende partijen te keren' en om
.Nederland weer leefbaar te ma-

ken', zo blijkt uit een intern stuk
van de nieuwe partij. Samen tellen
de fuserende clubs zo'n 600 leden,
afkomstig uit Almere, Amster-
dam, Den Haag, Haarlem, Utrecht
en Rotterdam. De Nederlandse
Volksunie en de partij Neerlands
Herstel z,ijn geweerd om .extreem-
rechts' buiten de deur te houden.
Uit het intern stuk blijkt de recen-
te verkiezingsnederlaag voor cen-
trum-rechts (Tweede Kamer) te
worden toegeschreven aan onder-
meer de .interne onenigheid tus-
sen diverse personen in de partij,
de scheuring in 1984 met als gevolg
de afsplitsing van de Centrum-de-
mocraten, het faillissement van de
Centrumpartij en de negatieve be-
nadering door de media'. In een
ander stuk wordt gememoreerd
aan het .succes* van de CP in de
beginperiode van de partij. Dat
succes ligt na de verbroedering
volgens het bestuur weer binnen
handbereik.
Opvallend is dat een aantal afde-
lingen van de CP'86. de partij die
onstond na ruzie binnen de CP, te-
gen de zin van voorzitter D. See-
gers aan de fusie meedoet. Gepro-
beerd wordt ook Seegers over te
halen om centrumrechts nieuw le-
ven in te blazen. Hij is alleen be-
reid mee te doen als Janmaat, met
wie hij nog steeds ruzie heeft, niet
bovenaan de kieslijst wordt gezet.
Als dat gebeurt, wordt Lier als eer-
ste man van de nieuwe partij naar
voren geschoven, stelt kringvoor-
zitter Sangster desgevraagd. De
naam van de nieuwe partij wordt
hoogstwaarschijnlijk Centrum
Partij-Nederland, nu de kiesraad
deze week een verzoek van Jan-
maat om CP'86 te mogen heten,
heeft afgewezen. Binnenkort ver-
gadert het congres van de nieuwe
partij over ae definitieve vaststel-
ling van de kieslijst.
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Eerste blad:

Heden, de twintigste mei
negentienhonderd zes en tachtig,
verschenen voor ray, EDUARD PETER MARIA HOEKX, notaris --
ter standplaats GRAVE:
1. de heer Willem Johannes Wijngaarden, particulier, wo-

nende te Kloosterhaar, gemeente Hardenberg, Ouytsch-
straat U, geboren te Vlaardingen, op achttien fe- —
bruari negentienhonderd acht en twintig.

2, de heer Dingeman Hendrikus Matheus Segers, politicus,
wonende te Linden, gemeente Beers, Steegstraat, U, --
geboren te Weert, op één juni negentienhonderd vier -
en dertig.

De komparanten verklaarden by deze een vereniging in het
leven te roepen, welke zal worden geregeerd door de
navolgende statuten: —
NAAM EN ZETEL:
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam CENTRUMPARTIJ '66 en heeft
haar zetel te BEERS.
Zy wordt voorts in de statu'.en aangeduid als "de party".
DUUR;
Artikel 2.
De party is opgeri-ht op de twintigste mei negentien- —
derd zes en tachtig. De party is aangegaan voor onbe- —
paalde tod-
DOEL EN WERKWIJZE:
Artikel 3. ~ -
1. De party stelt zich ten doel, het funktioneren als —
politieke party binnen het Nederlandse democratische
staatsbestel
2. De party tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het geven van bekendheid aan haaf- politieke doel-
stellingen" in al dan niet periodiek verschynende ge-
schriften; —
b. in het opstellen en verspreiden van en propaganda —
maken voor haar partyprogramma;
c. het beleggen vanxbyeenkomsten en houden van spreek- -
beurten; ..--.- ._----
d. het meedoen aan plaatseiyke, provinciale, landeiyke -
en Europese verkiezingen;
e. alle overige wettige middelen die tot het doel van de
party kunnen lelden.
LEDEN EN DONATEURS;
Artikel 4.
De party kent ItsJen en donateurs.
LEDEN;
Artikel 5.
1. Lid van de party kan zyn ieder natuurlek persoon,
welke de leeftyd van zestien jaar heeft btsrelkt en die -
geen lid is van «en andere landeiyke, als zodanig gere-
gistreerd politieke p..i "J, dit- verklaart hei doel van -
de narty t" onderschr yvt-n en tot het lidmaatschap van de

y is toegelaten.



Tweede blad:

\
\ •, . tN .- •""**;

^* 1-^0-

De leden behoren tot de afdeling waarii hun woonplaats --
is gelegen. •
2. De rechten en de verplichtingen verbonden aan het
lidmaatschap zyn voorzover niet genoemd in de statuten,--
in het huishoudeiyk reglement van de party omschreven. --
3. Leden, die volgens het huishoudeiyk reglement stem- --
gerechtigd zyn, kunnen ter vergadering, waar door middel
van stemmingen brslissingen worden genomen, hun stem
uitbrengen.
DONATEURS; -
Artikel 6. -
Donateurs van de party kunnen zyn natuuriyke en rechts- -
personen, die zich bereid verklaard hebben de party fi- -
nancieel t« steunen met een door het congres vast te stel-
len minimum bijdrage.
AANMELDING EN TOELATING:
Artikel 7.
1. De aanmelding voor hel lidmaatschap en donateurschap -
dient schriftelijk te geschieden.
P. Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden worden
genomen door een ballotage-commissie. Samenstelling en --
werkwyze van de ballotage-commissie worden geregeld by --
het huishoudeiyk reglement.
3. By niet toelating tot het lidmaatschap staat de be- —
trokkene schriftelijk beroep open by het hoofdbestuur,
welke alsnog tot toelating kan beslissen.
4. By aanmelding wordt aangenomen, dat het adspirant lid
geen lid is van een andere politieke party. Is dat wel —
het geval, dan moet dat andere lidmaatschap worden opge-
zegd, vóór de ballotage-commissie, als vermeld in artikel
7, lid 2 zich over toelating gaat buigen.
5,a. Het hoofdbestuur kan iemand, dte door een afdeling -
als lid is toegelaten en wiens lidmaatschap, niet in het
belang van de party geacht wordt, als lid schorsen.
5.b. Na het betrokken lid alsmede de afdeling te hebben -
gehoord, zal op de eerstvolgende hoofdbestuursv^rgade- --
ring beslist worden, of het lidmaatschap kan worden ge- -
handhaafd. --_
5.c. De betrokken afdeling moet leden, waarover het
hoofdbestuur heeft beslist, dat zy niet als lid gehand- -
haafd kunnen worden, afvoeren en uit het ledenbestand
verwyderen. Geschorste leden kunnen alleen met uitdruk- -
keiyke toestemming van het hoofdbestuur worden toegela- -
ten tot partybyeenkomsten, doch zonder stemrecht.
6. De leden zyn verplicht een kontributie te betalen,
zoals overeengekomen in het huishoudelijk reglement van de
party. ............
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP: -
Artikel 8._ ~-
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overiyden van het lid;
b. door schrifteiyke opzegging van het lid, met inacht- -
neming van het onder artikel 8 lid 3 gestelde;
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c. door verwijdering uit het ledenbestand wegens contri-
butieschuld;
d. door opzegging namens de party.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn ver- -
plichtingen jegens de partij niet nakomt, alsook wanneer
redeiykerwys van de partij niet gevergd kan worden het --
lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting. —
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in -
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
party handelt, of de party op onredelijke wyze benadeelt;
f. door, zonder hiervoor van het hoofdbestuur een
schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen, zich kan-
didaat te stellen op een andere kandidatenlijst van een -
andere party of groepering en die niet door de party is
samengesteld;
g. het lidmaatschap eindigt nadat een vonnis, waarby
het betrokken lid het aktief en of passief kiesrecht
heeft verloren, kracht van gewysde heeft gekregen.
2. Opzegging namens de party geschiedt door het dagelijks
bestuur. —--—
3. Opzegging door het lid of namens de party kan
slechts geschieden tegen het einde van het verenigings-
jaar en met inachtneming van een opzeggingstermyn van --
twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk —
worden beëindigd indien van het lid of de party redeiy-
kerwys niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te la-
ten voortduren.
4. Een opzegging in stryd roet het bepaalde in het vorige
lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toe-
gelaten tijdstip, volgend op de datun waartegen was op- -
gezegd.
5.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een ---
uitspraak van het dageiyks bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap --
namens de party op grond van dat van de party redeiyker-
wtjs niet gevergd kan worden het irdmaatschap te laten --
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep --
open bjj het hoofdbestuur. De betrokkene wordt daartoe --
ten spoedigste schrifteiyk van het besluit in kennis ge-
steld, met opgave van redenen. Het hoofdbestuur beslist
omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van --
tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. -
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vereni- -
gingsjaar eindigt, biyft desniettemin de Jaariykse con-
tributie voor het gehele jaar verschuldigd, behoudens --
door het hoofdbestuur op grond van byzondere omstandig-
heden te nemen beslissing.
EINDE VAN HET DONATEURSCHAP;
Artikel 9.
1. '>t donateurschap kan te allen tyde wederzyds door -

„K+rr..-: -J
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opzegging worden beëindigd.
Bij beëindiging van het donateurschap door de donateur —
bluft de jaarlijkse bedrage voor het lopende verenigings-
jaar voor het gehele Jaar verschuldigd, behoudens ont- -
heffing door het hoofdbestuur op grond van bijzondere
omstandigheden. -•
2. Opzegging namens de party geschiedt door het dage- --
lijks bestuur.
GELDMIDDELEN: -
Artikel 10.
De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. abonnementsgelden;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle -
overige wettig verworven baten.
Artikel11.
1. Telkenjare in de Jaarvergadering als bedoeld in ar- -
tikel 17, wordt, op voorstel van het hoofdbestuur voor -
het komende verenigingsjaar vastgesteld het bedrag van:
a. de contributie voor de leden;
b. de minimum bedrage van een donateur.
2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, --
is het hoofdbestuur bevoegd, indien het daartoe termen -
aanwezig'ahct, gehele of gedeeltelijke vrijstelling op
uitstel va'n betaling te verlenen terzake van vers'chul- -
digde contributie of donatie.
HET DAGELIJKS BESTUUR;
Artikel 12.
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal vgf en
maximaal negen leden, waaronder een voorzitter, ee.s sek-
retaris en een penningmeester. De voorzitter van de
Tweede Kamerfractie is adviseur van'het dagelijks be-
stuur zonder stembevoegdheid.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen uit
de leden van het hoofdbestuur en door de leden van het -
hoofdbestuur. —
3. De benoeming van de leden van het dagelijks bestuur --
geschiedt uit een voordracht, op te maken door het da- -
ge l ijk s bestuur. -----—
4. Het hoofdbestuur i s..bevoegd tegenkandidaten aan te —
wijzen. Bij de benoeming kunnen zij dan aan de stemmingen -
deelnemen tegen of naast de door het dagelijks bestuur --
voorgedragen kandidaten.
EINDE LIDMAATSCHAP VAN HET DAGELIJKS BESTUUR:
Artikel 13.
1. Een lid van het dagelijks bestuur kan, ook al is hij --
voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het --
hoofdbestuur worden geschorst of ontzet. Een schorsing -
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een be- '
sluit, tot beëindiging van het lidmaatschap eindigt door i
het verloop van die termen. j
2. Tegen een schorsing kan beroep worden aangetekend bij j
het hoofdbestuur. ——--__-._ __---____-_-__.-__ -_ j



vyfde blad:

V isCO
3. Leden van het dagelijks best'iur worden door het hoofd-
bestuur gekozen voor de periode van vier jaar, gelijk- —
lopend met de termen, waarin de verkiezingen worden ge-
houden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Na de -
periode van vier jaren of bü een tussentijdse verkiezing
voor de Tweede Kamer der Staten Generaal treden de ie- -
den van het dagelijks bestuur af. Elk aftredend lid van -
het dagelüks bestuur is terstond herkiesbaar. Het lid --
van het dagelüks bestuur, dat in een tqssentydse vaka- -
ture wordt benoemd, neemt de plaats in van zün voor- ---
ganger. Bü periodiek aftreden bluft een dagelijks be- ---
stuurslid in funktie, totdat hu is herbenoemd. In geval,
dat het totale dagelüks bestuur aftreedt, bluft dat da-
gelijks bestuur in funktie tot aan het moment dat een ---
nieuw benoemd dagelijks bestuur de taken overneemt. -----
4. Bi) een motie van wantrouwen, bö grove nalatigheid ---
of calamiteit, waardoor het totale dage] jks bestuur niet
meer kan funktioneren, zal het hoofdbestuur uit haar ---
midden een voorzitter, sekretaris en penningmeester - de
laatste ondersteund door de kascommissie - ad interim --
aanwezen, welke de taak van het dagelijks bestuur over- -
neemt, tot aan het moment , dat het hoofdbestuur een ---
nieuw dagelijks bestuur heeft benoemd. ------------------
5. Het lidmaatschap van het dagelüks bestuur eindigt ---
voorts: — - ------- , --------------------------------------
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de par-

b. door bedanken.
6. Indien het aantal leden van het dagelüks bestuur te
eniger tüd beneden de vüf leden daalt, bluft het dage-
lüks bestuur niettemin een wettig college vormen, uiter
lijk tot aan de eerst volgende hoofdbestuursvergadering,
waarin in de bestaande vakatures moet worden voorzien.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR; -
Artikel 13a. -------- ..... --------------- ...... - ...... _
Het dagelüks bestuur heeft tot taak en is bevoegd tot:
a. de dagelükse leiding van alle politieke en organisa-
torische aktiviteiten van en binnen de party-,
b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering
van de genomen besluiten van het hoofdbestuur;
c. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen,
waarbü het Dagelüks Bestuur namens het hoofdbestuur op-
treedt; ------------- ... ------------- ... ----------------
d. met de regeling der propaganda en het kont.ikt met de
media ; ---- _._____-__. --- _ ------------------------------
e. het bijeenroepen van het congres en het hoo''bestuur --
met inachtneming van de voorgeschreven wüze ei. .Jjdsbe- -
stek; ------ ----------- - --------------------------------
f. de partü wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd
door het presidium bestaande uit drie leden van het Da-
gelüks Bestuur te weten: voorzitter, sekretaris en pen-
ningmeester; --------------- -- ------ .... — - -------------
g. de In het vorige lid genoemde Dagelijks Bestuursleden
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treden op als woordvoerders van de party; --------------
h. over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een --
andere wijze van stemmen vc.-rstelt en geen der stenige- --
rechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. --------------
BESTUURSfUNKTIES. BESLUITVORMING EOOR HET HOOFDBESTUUR:
Artikel 14. ------------------ --------------- ...........
1. De voorzitter en de sekret iris van het Dagelijks Be- -
stuur worden door het hoofdbestuur in funktie gekozen --
door middel vaij stemming. De leden van het Dagelijks ----
Bestuur verdelen onderling de overige funkties, waaronder -
die van de penningmeester en vicevoorzi tter . -----------
2. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als het Dage- -
Ijjks Bestuur of tenminste vijftien hoofdbestuursleden ---
zulks wenselijk achten, doch tenminste twee maal per jaar.
3. De hoofdbestuursvergaderingen worden tenminste tien -
dagen tevoren schriftelijk geconvoceerd. ----------------
4. De hoofdbestuursvergaderingen worden geleid door de -
in dit artikel onder lid één bedoelde voorzitter. ------
5. Ieder hoofdbestuurslid brengt ter vergadering één ---
stem uit. ----- - --------------------- - ------------------
6. a. Geldige besluiten worden genomen met tenminste de -
volstrekte meerderheid van het in totaal door de ter ---
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde hoofdbe- ----
stuursleden uitgebrachte aantal geldige stemmen. -------
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. --
Indien Je stemmen staken over een voorstal, geeft -Ie ---
stem van de voorzitter de doorslag. ------------- ------
6. b. over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een --
andere wijze van stemmen voorstel» en geen der stemge- --
rechtigde aanwezigen zich daartegen' verzet . ------------
7. Hoofdbestuursleden kunnen zich btf schriftelijke vol- -
macht door een mede-hoofdbestuursl id ter vergadering ---
doen vertegenwoordigen. Een hoofdbestuurslid kan - ------
slechts één mede-h'ofdbestuursl id vertegenwoordigen. ---
8. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamen-
lijke fungerende hoofdbestuursleden heeft dezelfde ------
rechtskracht als een besluit hetwelk met algemene stem-
men werd aangenomen in een vergaoering, waarin alle ----
fungerende hoofdbestuursleden aanwezig of vertegenwoor-
digd waren. --------- -- ---------- __-_>.__ ---------------
9. Van het in een hoofdbestuursvergadering verhandelde -
worden notulen gehouden door de sekretaris of de plaats-
vervangend sekretaris en bjj ontstentenis van dezen wijst
net hoofdbestuur een van zon leden hiertoe aan; de no- -
talen worden door de vergadering vastgesteld en door de
voorzitter en de notulist ondertekend. -----------------
10. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepa- --
lingen worden opgenomen omtrent de verdeling van de ----
werkzaamheden van het hoofdbestuur, alsmede omtrent de -
hoof d bestuursvergaderingen. ---- - ------------ - ----------
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING: --------------------
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je leden van het dagelijks bestuur; —
b. de fraktie van de party in de Tweede Kamer;
c. de leden van de stichtingsbesturen;
cl. de voorzitters en sekretarissen van de kringen en in-
dien deze zitting hebben in het dagelijks bestuur, mogen
zü een vervanger aanwezen; ;
e. een öeperkt aantal adviseurs, echter zonder stemrecht.
2. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de --
wet is het hoofdbestuur belast met het besturen van de
party.
3. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van
partij-organen en tot delegatie van speciale werkzaamhe-
den aan die partijorganen. De partü-organisatie zal in --
het huishoudelijk reglement worden vastgelegd. Het hoofd-
bestuur zal een commissie aanstellen met de opdracht een
voorstel of wijziging van dit reglement aan het hoofdbe-
stuur aan te bieden ter goedkeuring en/of amendering. --
4. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, ten andere titel verwerven
bezwaren of vervreemden van registergo-.Jeren. De uitvoe-
ring hiervan legt het hoofdbestuur bü het dagelijks be- -stuur. _ _ _ _ _ _ _ _ _ „_ .»_ ______

5. Het hoofdbestuur is bevoegd tot de verkiezing van de
onafhankelijke commissie en het aanwezen van de landelijke
lystaanvoerder voor de Tweede Kamer en E_:-opese verkie-
zingen.
6. Het hoofdbestuur is bevoegd tot de vaststelling en --
wijziging van de statuten zoals aangegeven in artikel 23.
7. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalin-
gen worden opgenomen omtrent de samenstelling en het
funktioneren van party-organen.
8. De noofdbestuursleden, genoemd onder artikel 15 lid 1
sub c hebben zitting voor de tijd van twee jaren.
By wisseling van funktie in kieskring, stichting, frak-
tie of dagelijks bestuur, verlaat dc> oude funktionaris --
het hoofdbestuur om plaats te maken voor het nieuwe be-
stuurslid, _ _ _ _ _ _ _
JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING:
Artikel 16. -̂ ^
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Hr . dagelijks bestuur is verplicht .van de vermogens- -
toestand van de party zodanige aantekeningen te houden,
dat daaruit te allen tyde de rechten en verplichtingen -
van de partij kunnen worden gekend.
3. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17
brengt het hoofdbestuur zijn Jaarverslag over het afge- -
lopen verenigings Jaar ui r, en doet, onder overlegging van
een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven - --
de jaarrekening -, rekening en verantwoording over zi)n,
in dat verenigingsjaar gevoerd bestuur. De Jaarrekening
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wordt vastgesteld door het hoofdbestuur en behoeft de --
goedkeuring van het congres. Indien het congres door on-
voorziene omstandigheden niet bijeen kan komen, beslist -
het hoofdbestuur met twee/derde van de geldig uitge-
brachte stemmen. --__-___
A. Het congres benoemt jaarlijks uit haar midden een
commissie van tenminste drie leden al:? kascommissie,
welke tot taak heeft toezicht te houden op het finan- —
ciële beleid van het bestuur. Indien het congres niet —
bjjeen kan komen door onvoorziene omstandigheden, wordt -
deze bevoegdheid naar het hoofdbestuur gedelegeerd.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoor- --
ding van het hoofdbestuur en brengt verslag van haar be-
vindingen uit aan de leden van de party.
5. Het dageiyks bestuur is verplicht aan .de kascommissie
alle gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desge- -
wenst de kas en de waarden ,te tonen en inzage van de boe-
ken en bescheiden van de party te geven.
HET CONGRES; —
Artikel U.»
1. Het congres is het hoogste party-orgaan. Aan het
congres komen in de party alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of dowr de statuten aan het hoofdbe- —
stuur zyn opgedragen.
2. Jaariyks, vóór een en dertig mei, wordt de jaarverga-
dering - het congres - gehouden. Tydens dit congres
komen onder meer aan de orde:
a. het Jaarverslag en de Jaarrekening;
b. de begroting voor het komende verenigingsjaar. Het --
bepaalde in de voorlaatste zin van lid drie van artikel
16 is van overeenkomstige toepassing;
c. voorsteller, .van het hoofdbestuur of van de leden.
3. Andere congressen worden gehouden zo dikwyis het
hoofdbestuur dit wenst, of de besturen van tien kies- --
kringen gesteund door minimaal tien procent der lande- -
Itfke betalende leden dit schriftciyk aan het hoofdbe- --
stuur verzoeken, onder opgave van de onderwerpen die de
verzoekers aan het congres wensen voor te leggen,
Indien het hoofdbestuur niet binnen twee maanden na
ontvangst van eun zodanig verzoek, hieraan gevolg geeft,
met inachtneming van de voorgeschreven convocatieter- --
myn (tenminste tien dagen voor de vergadering) hebben de
verzoekers het recht, zelf tot het belegden van de ver-
gadering over te gaan en deze uit te schryven met in- --
achtneming van de voorgeschreven convocatietcrmyn.
Een zodanige vergadering voorziet zelf in haar leiding
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en is bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen, maar
uitsluitend over die onderwerpen, waarover de vergade- -
ring is verzocht en het quorum rel betrekking tot de
stemming is behaald. Dit is twee/derde van minimaal
tie.-; procent van het landelijk ledental. —__ _ ^ _ _ _ _ _ — _ _ _
BIJEENROËPING VAN HET CONGRES:
Artikel 18. -
De congressen worden bijeengeroepen dcor het dagelijks
bestuur, zy worden gehouden binnen Nederland.
De convocatie geschiedt schriftelijk aan de adressen van
de afgevaardigden. De termijn voer de convocatie be-
draagt tenminste tien dagen. In de convocatie worden de
te behandelen onderwerpen vermeld. Eveneens zullen ge-
lyktydig met de oproeping de agenda alsmede de hierop --
betrekking hebbende bescheiden (voorstellen met toelich-
ting) aan de afgevaardigden worden toegezonden.
TOEGANG EN STEMRECHT. VERTEGENWOORDIGING;
Artikel 19-
1. Toegang tot het congres hebben alle leden van de
party die hun contributie hebben betaald.
2. Geschorste en ontzette leden hebben geen toegang tot
het congres. -_--
3. Alle toegelaten leden van het congres ziJn^stemge-
rechtigd. Door elk lid van het congres kan één stem
worden uitgebracht.
4. Personen welke niet uitdrukkelijk door het hoofdbe- --
stuur ter vergaJering z(jn uitgenodigd, hebben geen toe-
gang tot het congres.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.
Artikel 20.
T. Het congres wordt voorgezeten en geleid door de
par t y- voor zit t er. --~
2. »'an het verhandelde in het congres worden door de
sekretaris of plaatsvervangend sekretaris van het dage-
lijks bestuur en by diens ontstentenis door degene die —
cjaartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aan-
gewezen, notulen gehouden, die door de voorzitter en de
notulist worden ondertekend. — —
3. Zy dit- de vergadering byeenrocper. kunnen een nota- --
ri^el proces-verbaal van het verhandelde dcen opmaken. -
De inhoud van de notuien of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van alle leden gebracht, onder andere -
door publicatie in de partyorganen.
BESLUITVORMING VAN HET CONGRES: - -
Artikel 21.
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen -
worden alle besluiten van het congres genomen met vol- -
strekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
(minimaal vijftig procent plus één).
<?. Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dienen --
ter vergadering minimaal tien procent var. de leden van - j
de party aanwezig te zyn. J
3. Indien ter vergadering het vereiste quorum niet aan- :
wezig Is, zal een nieuwe vergadering worden biJeengeroe- |

i
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pen, te houden niet eerder dan twee doch niet later dan
acht weken na de eerste vergadering, waarin omtrent de op
de agenda voor die vergadering vermelde onderwerpen
kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden.
By de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld,
dat en waarom kan worden besloten ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Indien de stemmen staken over een voorstel, beslist de --
stem van de voorzitter.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken —
mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een
andere wijze van stemmen voorstelt en geen der stemge-
rechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET CONGRES:
Artikel 22,
Tot de taak en de bevoegdheden van het congres behoort: -
1. De toetsing van het politieke beleid, met name van de
fraktles in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer der
Staten Generaal en van de fraktie in het Europese ParK-
ment.
2. De toetsing van het beleid van het hoofdbestuur en
van de jongerenorganisatie. ----
3. Het aannemen van moties en het doen van uitspraken
net- betrekking tot het partyprogramma, alsook over orga-
nisatorische zaken en vraagstukken van politiek beleid. -
Een motie of uitspraak moet schriftelijk worden ingediend
en dient door vijf personen te worden ondersteund. -------
4. De benoeming van een kascommissie van tenminste drie -
leden, als bedoeld in artikel 16 lid 4.
5. De goedkeuring van het partijprogramma.
6. De bekrachtiging van de programma's met betrekking tot
de verkiezingen van de leden van de'Eerste Kamer en van -
de Tweede Kamer der Staten Generaal en van het Europese -
Parlement. .---. .
't. Het nemen van beslissingen in de gevallen waar het
hoofdbestuur ?.ich niet bevoegd heeft verklaard.
8. Het nemen van een beslissing ov*r een voorstel tot
ontbinding van de partij, zoals geregeld in artikel 24. --
9. Indien belangrijke beslissingen moeten werden genomen -
die aanzienlijk afwijken van door het congres eenmaal
vastgestelde lijnen, waarlangs de politiek van df part.ij —
zich heeft te ontwikkelen, kan het hoofdbestuur een
buitengewoon congres bijeen roepen, dan wel, indien het --
bijeenroepen van een buitengewoon congres niet mogelijk is,
zijn beslissing t-r bekrachtiging aan het hoofdbestuur
voorleggen. j
STATUTENWIJZIGING: J
Artikel 23. — i
1. In de statuten van de partij kan geen verandering j
worden gebracht dan door een besluit van een hoofdbe- j
stuursvergadering waartoe is opgeroepen met u>> mededeling \t aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge- -- !

steld. -----------—_,...-—-__- .... i
2. Zij die de oproeping tot een hoofdbestuursvergadering -
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ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor die
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daarvoor geschikte en aan te wijzen plaatj voor de leden -
van het hoofdbestuur ter inzage leggen tct na afloop van
de dag, waarop de vergadering zal worden gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten, tehoeft
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in-werking dan na- —
dat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING:
Artikel 24.
1. De party kan worden ontbonden door een besluit van
het congres. Het bepaalde in de leden een, tw±e en drie -
van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toe- —
passing.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de vereffening van
het vermogen van de ontbonden verenicing, ter.zi) bj} het —
besluit tot, ontbinding andere vereffenaars wc-rden aange-
wezen. ----—
3. Aan het batig saldo na vereffening, wordt een bestem-
ming gegeven als te bepalen daor het hoofdbestuur, bij
het besluit tot ontbinding van de partij. De bss'temming —
zal moeten stroken met het do-1 van de partij.
4. Bi) een besluit tot ontbinding van de partij genomen
door het congres geschiedt de liquidatie door het dage- -
ljjks bestuur met inachtneming van het bepaald* in artikel
1702 van het Burgerlijk Wetboek.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT;
Artikel 25.
1. Het hoofdbestuur kan een huishoudelijk reglement vast-
stellen en kan in een aldus vastgesteld reglement aan- -•-
vullingen en/of wijzigingen aanbrengen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met -
de wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend
recht bevatten, noch met de statuten.
3. Wrnneer een bepaling van de statuten of het huishou-
delijk reglement aanleiding geeft t^t meer dan een ui».- -
legging, zil de uitlegging van hè', hoofdbestuur bin''r:.d •
zijn voor de party en haar leden, tesnzy later het congres
een andere uit.'.egging geeft, in welk geva' alle liande- --
lingen en besluiten overeenkomstig de uitlegging van het
hoofdbestuur verricht en genomen vóór het besluit van het
congres, hun rechtskracht behouden, wordende de uitleg- -
ging door het hoofdbestuur tot het tijdstip van het be- —
slu<t van het congres beschouwd te zi)n opgenomen in de —
sta-uten of het huishoudelijk reglement der party.
GESCHILLEN: -
Artikel 2JTT
l. In alle gevallen, war.rin tussen de partij en de leden
of donateurs een geschil ontstaat, wordt bindend be-
slist door het congres.
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2. In alle gevallen, waarin door de statuten of het
huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het --
hoofdbestuur, als het de gehele part!» betreft en het
congres niet bijeen is.
Artikel 27.
Tenslotte verklaarden de komparanten dat tot eerste be-
stuursleden worden benoemd, zulks in afwijking van arti-
kel 12 sub twee, drie en vier van de statuten:
1. de heer Dingeman Hendrikus Matheus' Segers, politicus,
wonende te Linden, gemeente Beers, Steegstraat 1*, ge- -
boren te Weert, op een juni negentienhonderd vier en
dertig, in de funktie van voorzitter;
2. de heer Willem Johannes Wijngaarden, particulier, wo-
nende te Kloosterhaar, gemeente Hardcnberg, Duytsch-
straat 14, geboren te Vlaardingen, op achttien februari
negentienhonderd acht en twintig, in de funktie van
sekretarls tevens vice-voorzitter; »
3. de heer Mendrikus hubertus Antonius van der Heijden, -
wonende te Roermond, HendriKlaan 151, politicus, gebo- -
ren te Kerkrade, op elf september negentienhonderd een -
en dertig, in de funktie van penningmeester tevens
vice-voorzitter;
4. de heer Theodorus Pieter Termijn, wonende te Rotterdam
Al ort Schweiï-erplaats 152, geboren te Schiedam, op
tivn november negentienhonderd dertig, in de funktie
van tweede penningmeester;
5. de heer Willem Joaua Bcaux, wonende te Almere, Olde-
wierde 273, Statenlid provincie Flevoland, geboren te --
Arsterdam, op een en dertig Juli negentienhonderd der- -
tig, in de funktie van bestuurslid;
6. mevrouw Ellsabeth Maria Anna Boumanf wonende te
Amsterdam, Liendenhof 31, gemeenteraadslid in Amsterdam,
geboren te Amsterdam, op acht augustus negentienhonderd
zes en vijftig, in de flrktie van tweede sekretaris.
De komparanten zijn mi), notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, IN MINUUT OPGEMAAKT, is verleden te CRAVE
op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de --
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van -
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op --
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door d". -
komparanten en mJJ, notaris, ondertekend.
W.Wijngaarden; D.Segers; E.Hoekx.
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