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Betreft: Vergadering Centrum Democraten Kring Haarlem.
OP vrijdag 6 mei 1988, om 20.00 uur werd in het
Golden Tulp hotel bij Schiphol een vergadering
gehouden van de kring Haarlem van de Centrum
Democraten.
Vooraf aan deze vergadering was met de deelnemers afgesproken dat zij zich tussen 19.00 uur
en 19.30 uur zouden melden bij het Hilton hotel
OP Schiphol of OP het woonadres van
. De opgekomen deelnemers werden
van hier doorgestuurd naar de plaats van vergaderen(Golden Tul'p) Een aantal bezoekers was te
laat op de afgesproken plaatsen en konden daarom
niet aan de vergadering deelnemen onder hen waren Willem Vreeswijk en
Aanwezig waren ongeveer 50 personen, waarvan
bekend:
,
iJANMAAT
'GIESSEN

Afwezig waren:
WILLEM VREESWIJK

1. Opening door de Kringvoorzitter.
T
uit Haarlem, voorzitter. opende de
vergadering alleen met een woord van welkom.
2.^ Ingekomen stukken en mededelingen.
Bericht van verhindering was binnengekomen van
de delegatie van net Vlaams Blok die bij de vergadering aanwezig had willen zijn.
3. Situatie Noord Hollandse kringen.
T
deed verslag van de afgelopen periode. De aangekondigde demonstratie in Haarlem
had het nodige stof doen opwaaien. Door de reac_tie van links had men veel publiciteit gekregen.
Hij sprak over de folderaktie Kerkrade???? De
kringen Amsterdam - Haarlem - Den Helder ondervonden een gestage groei. Er werden grote folderakties aangekondigd in Amsterdam en de Zaanstreek. Vrijwilligers werden verzocht zich aan
te melden bij Tl
4. Afvaardiging Hoofdbestuur.
Hier kwam Janmaat aan het woord. Hij sprak over
perspublikaties in Vrij Nederland en Nieuwe
Revu.Het verslag van de C.D. delegatie aan
Straatsburg in V.N. Over het art ike 1 in Nieuwe
Revu was het echtpaar_
niet bijzonder
gelukkig. Zij hadden "liever gezien dat nun naam
daar niet zo werd genoemd.
Partij organisatie.
Men wi1 voorkomen dat leden van de Centrum Democraten een bliksem carriere maken binnen de partij en daardoor opportunistische neigingen gaan
vertonen en uit de partij gaan klappen.De betrouwbaarheid moet eerst getoetst worden.
De betrouwbare kern van de Partij moet langszaam
worden uitgebouwd. Het accent moet hierbij komen
te liggen op huisbezoeken, toetsen betrouwbaarheid. De Partijloyaliteit moet strikt gehandhaafd blijven.
Het Hoofdbestuur wil minder gaan vergaderen en
daarvoor in de plaats wil men de vergaderingen
van de Partijraad opvoeren.(De Partijraad bestaat uit door Janmaat geselecteerde leden)
Hij riep op om de nodige voorzichtigheid te betrachten bij de benoeming van leden/kader en bij
bestuursfuncties. Deze leden moeten zich eerst
bewijzen. Belangrijk hierbij is het incasseringsvermogen, de stabiliteit en de betrouwbaarheid. (Hij doelde hier heel duidelijk op Willem
VreeswiJk)
Janmaat beweert nu weer dat twee leden van het
hoofdbestuur zijn benaderd door de Binnenlandse
Veiligheids Dienst.

P A U Z E
5. Toespraak Partijvoorzitter.(zoals gewoonlijk
zonder enige lijn)
Hij sprak over:
- financieringstekort schuldenlast van Den Haag
afbraak sociale voorzieningen;
- WHO congres (artike 1 Telegraaf)
Er werden sponsors gezocht^om Afrikaners naar
Nederland te halen. Janmaat noemde hen
medicijnmannen. Deze Afrikaners konden de reis
niet betalen. Janmaat vond dat zij geen hulp
nodig hadden net probleem wordt vanzelf via
AIDS opgelost;
- Kinderbijslag
Het CDA wi1 dat deze wordt verdubbeld. Janmaat
vond dit waanzinnig. Hij vroeg zich af hoe dit
verder moet;
- Nederlandse politieke partijen weigeren op te
koraen voor de Nederlanders. Waar ligt de
grens?
- Het kabinet denkt niet aan het op lessen van de
problemen, maar alleen aan de versterking van
het eigen gezicht. Politie houdt zich meer bezig met controle max. snelheid dan met criminelen;
- Bij het huisvestigings bureau in Amsterdam
krijgen de minderheden een voorkeurs behandeling. Men kan daar de naam van de Nederlanders
niet eens schrijven. Overhead heeft lak aan
eigen bevolking, mensen nemen dit niet meer;
- De Centrum Democraten vormen een bedreiging
voor de machtspositie van de gevestige politieke partijen;
- Uitnodiging van de Nationale Volks Union
(Duitsland) zusterpartij van de N.P.D. om
te komen tot een gesprek;
-*• Aidsprobleem.
Overheid verkoopt gevaarlijke onzin, verkeerde
voorlichting met betrekking tot Aids. Bacteriologisch wapen. Hij liet zijn geachten gaan
over de maatregelen van de medici. Zij kunnen
dienen aIs kanonnenvlees;
- Janmaat had felle kritiek op de partijpolitieke opstelling van Dolman in Israel
- De Centrum Democraten zullen opnieuw in de Kamer komen en oppositie gaan voeren
Bijzonderheden opgevallen tijdens vergadering:
- Veel aanwezigen liepen met keltisch kruis in
de vorm van sleutelhanger of op een knoop.
droeg het 1evensboom teken op zijn jasje.

* Het spandoek van de Centrum Democraten is in
Parijs tijdens of na de demonstratie gestolen

* Willem Vreeswijk is inmiddels overgestapt naar
de Centrum Democraten.
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In samenwerking met Janmaat
Franse extremist komt op bezoek bij
Nederlandse ESCSOS 173
Centrum Democraten
BIJLAGEN
NIET OP FILM

D

e extreem-rechtse Franse
poUticus Jean-Marie te Pen
Is van plan om volgend jaar
mei Nederland te bezoeken.
Zljn bezoek zou plaats vinden
in bet leader van zijn tournee
voor de Europese verUezingen. Dat scfareef Le Pen vanuit een Zwitsers kuuroord op
18 februari van dit jaar in
een persoonlijke brief aan Hans Janmaat, de voorzitter van de Centrum
Democraten.
Op 25 februari volgde in bet Hilton Hotel bij Schiphol een bespreUng tussen
Carl Lang, een lid van de campagnestaf van Le Pen, en de Centrum Dernocraten. Daarin werden meer Ujzonderheden van bet bezoek geregekL "Le
Pen toont rich toch wel bezorgd over
zijn vefligheid tijdens zijn voorgenomen bezoek aan Nederland," akhis
Janmaat
Lang maakte een *n«a«mi^ffttjng in Nederland, nadat hij in Skandinav»
soortgelijke gesprekken met extreemrechtse partijtjes gevoerd had om een
mogettjke komst van Le Pen naar die
landen voor te berekten.
De penoonlijke secretaresse van Le
Pen, madame Roland, bevestigt dat er
plannen zijn voor een bezoek van baar
baas aan ons land. Ze weet ook van de
brief die Le Pen aan Janmaat schreef.
De contacten tussen Le Pens partij
Front National en de Centrum Democraten topen al geniime tijd. Veelal
via het Franse echtpaar Pierre en Catherine Le Meuse, dat in Den Haag
woont en werkt
Mevrouw Le Meuse ontkent eerst alle
contacten met Janmaat en het Front
National Tot we baar vertelten dat we
een foto in ons bezit bebben waarop ze
samen met Janmaat staat oij de manifestatie voor Le Pen op 10 mei vorig
jaar in Parijs. Dan zegt ze Janmaat
wet te kennea Even later geeft ze ook
toe dat Front National-vertegenwoordiger Lang een vriend van een vriend
is en dat hij het echtpaar wel eens
heeft gebekL Bezoeken aan vergaderingen van de Centrum Democraten
ontkent ze in alle toonaarden, hoewel
ze door verscheidene leden van de
Centrum Democraten op de laatste
partijraad is gesignaleerd.
Een groep van zes Centrum Democraten bezocht ook een jeugdUjeenkomst
van bet Front National op 5 en 6 april
in Straatsburg. Enkele weken daar-

voor had een groep jongeren van bet
Front National al een bezoek aan Nederland gebracht en daar van gedachten gewisseld met de Centrum Democraten.
Een groep van dertig Centrum Democraten-aanhangers heeft afgektpen
weekend onder aanvoering van Janmaat ook Parijs bezocht om mee te
doen aan de grate manifestatie van het
Front National ter getegenbeid van het
stemadvies dat Le Pen uitbracht aan
zijnaanhangers.
De euforie over de onverwacht grote
overwtaning van Le Pen in de eerste
node van de Franse presidentsverkieto ook overgeslagen naar de

Centrum Democraten.
"Wij kumen ons wel vinden in het merendeel van zijn opvattingen," zegt
Janmaat In zijn partijbureau bangt tomiddete een afflche van het Front National, waarin de herinvoering van de
doodstraf wordt bepteit Le Pen wil behalve de doodstraf herinvoeren tevens
alle gastarbeiders Frankrijk uitzetten
en de pen, die volgens hem gr-otendeels uit joden bestaat, ***" bandfn
leggen. In het verfeden gaf Le Pen een
grammofoonplaat met de speeches
van Hitler uit en verzorgde de Franse
heruitgave van Mem Kampf Tijdens
zijn diensttijd in Algerije martekle Le
Pengevangenea
Janmaat heeft uit net recente verkiezingsresultaat van Le Pen zoved hoop
geput, dat hij denkt een kans te bebben
bij de eerstfcomende verWezingen terug te keren in de Tweede Kamer. •
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Crisis C P ' 8 6 .

Na het uiteenvallen van de Centrumpartij hebben de restanten CP'86
en Centrumdemocraten een marginaal politiek bestaan geleid.
Het actieve deel van CP'86 bleef beperkt tot het dagelijks bestuur,
dat op basis van enkele zetels in diverse gemeenteraden getracht heeft
een functionerende partij op te bouwen.
Dit is volkomen mislukt. Na KEDICHEM zit de schrik voor de "fascismebestrijders" er dusdanig in dat zelfs een aangepast functioneren onmogelijk bleek.
De opbouw van een uit kringen bestaande basis is beperkt gebleven
tot de kleine kringen Amsterdam en Almere.
De aanwezige leden kwamen al snel tot de conclusie dat men geen enkele
invloed kon uitoefenen op de dominerende DB-leden
Het is niet verwonderlijk dat in die situatie ook geen representatief
hoofdbestuur kon worden samengesteld. De afgelopen jaren zijn enkele
HB-vergaderingen gehouden, maar van enige invloed en sturing van het
DB kan niet gesproken worden. Circa zes maanden geleden heeft in Almere
de jLaatste HB-vergader ing plaatso^yonden.
cp'86

is er niet in geslaagd regelmatig^ HB-vergaderingen en een jaarlijks congres (statutair verplicht) te organiseren. In "Centnmnieuws"
heeft men eenmaal de leden via een aanmeldingsstrook de gelegenheid
geboden zich voor een te organiseren congres aan te melden. Slechts
tien leden hebben daarop positief gereageerd. In de praktijk heeft
CP'86 in feite uitsluitend uit een dagelijks bestuur bestaan.
De activiteit en goede samenwerking is nu uit het DB verdwenen. De
samenstelling :

*zal op korte termijn gewijzt"gd worden.
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Het lijkt niet
DB-crisis zal overleven. De restanten,
>lijven zullen zich waarschijnlijk bij
aansluiten. Volgens het DB heeft CP'86
er ongeveer 150 contributie betalen.

200AM

waarschijnlijk dat CP'86 een
die politiek actief willen
de Centrumdemocraten van JANMAAT
circa 300 "leden", waarvan
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Betreft;Verspreiding info-materiaal
Centrum Democraten.

,

Op 10 juli 1988 werden in de geneente Velsen twee mannen aanget'roffen, die
bezig waren pamfletten huis aan huis te verspreiden en deze pamfletten en
stickers aan te plakken op onder andere lantaarnpalen.
Dit informatiemateriaal had betrekking op de politieke partij Centrum Democraten.
Na stci nde houding bleken de twee betrokkenen te zijn genaamd:

Zij verk3aarden sympathisanten te zijn van genoemde politieke partij en voiledig achter de doelstellingen te staan,
Een fotocopie van de desbetreffende sticker en het pamflet wordt bij dit
schrijven gevoegd.
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1) Tenzio andere rubricering vereist.
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NEDERLAND IS

overvol!

VREEMDELINGENSTROOM!

Centrum
Democraten

POSTBUS.64- 280 CB DEN HAAG TEL 070-408284

Aan de bewoners van xde Umbrid

^

7:*?« •'# p1 4

Telkena weer worden de Nederlandera opgeachrtkt door laakbaar gedrag van de een
poHtloua: de ene keer betreft het een C.DA kamerlld Cab. de woordvoerder «£«
voor de zoveelate. keer dronken echter het atuur gaat zltten. de andere keer. ia het ee
kamerlld dat ten onrechte 30.000 gulden retekoatenvargoedlng gededareerd heeft .
Deze pollticl zljn heus niet d* enhjen In hun soortrhele lljsten zijn er te maken van zakkenvullera
capabe, *jnom «w be.angen goed te beha,«gen7W,J nlet,
C e n d e c r a t e n ete,.en de werkeUJke prop.emen kelhard aan de J^^^
in dank afgenomen. Leest u onze folder en bepaalt u zelf of onze ideeen werkelljk zo verwerpelljk
zljn ale sommlge politic! zeggsn.

DE OUDEREN IN ONZE

SAMENLEVING

De bejaarden z.tten de laatate jaren In de hoek wear de zwaarate klappen valley Het afgelopen
jaar zi n deze mensen extra hard getroffen door bezu.n.9Ingen in eta• gezondhed«^enje
bejaardenzorg. Bejaarden die vaak nog maar enkele jaren te leven hebben worden van het ene
tehuia naar het andere tehuls gealeept. In het keder van de bezuln'9'n9en;
De Centrumdemocraten vlnden het onverantwoord, dat de mensen die eerat een criala en een
oo^log h?bben meegemaakt en daarna ona land na de ooHog hebben opgebojmdg* van hun
welverdlende ruat mogen genleten. Z.j dlenen gevr.jwaard te ^^^^^
'
Het la achandallg dat deze menaen die hun hele leVen lang gewerkt hebben voor een kleln
penaloentje dlt grotendeels moeten afataan aan de bela8«n9*en8t

W? vtoden hetntirdmale inkomen dat & genieten een Natwnale schande II

DE JONGEREN IN ONZE

SAMENLEVJNG

,-.

Om de jongeren te motlveren ale volledlge burgera mee te laten draelen In onze

dat onze jongeren zlch Iweederanga burger gaan voelen.
DE CRUONELEN IN ONZE SAJIENLE7JNG

«>

^^

h.«w.rd,ampWb.«n*Un«al.

DB POL1T1E IN ONZE SAMENLSV1NO
Door dealechtewerkomatandlgheden en salarlerlng blj het politiekorpa gaan ateeda meer agenten
wag naar het bedrijfaleven. Door mlaatanden In ons rechtsbestel moeten zij ateeda vaker
mladadlgera. die door het maken van vele overuren eindelljk gegrepen zijn. meteen weer vrlj laten
door celgebrek of procedurefout Tevena kunnen ze In veel grote ateden nlat meer optreden
tegen da toenemende verkoop van soft-drugs, omdat de gemeentebesturen dlt nlet nodlg vinden.
De Centrumdemocraten vinden dat er meer manachappen moeten komen bij de poliOe-en dat de
agent beter betaald dlent te worden. Zlj dlenen verder voorzien te worden van beter materieel
want daar achort het tegenwoordig ook aan.
Wlj vinden verder dat er door wljkegenten meer te voet gesurveilleerd moet worden om het
contact met de burgers te verbeteren. Verder dient het Rljk uitgebrelde voorlichtingcampagnes
ter voorkoming van mledaad en vandallsme te beginnen. gericht op een gezonde aociale controle.
Tevena dlent de politie In de gelegenheld gesteld te worden hulp te bleden aan de alachtoffera
van criminalitelt.

BET VREEMDELINGEN* EN

VLVCHTENLINGEBELEID

Wlj nemen het de Nederlandse politic! ook hoogat kwalijk. dat zlj ons ongevraagd de multiculturele aamenlevlng wlllen opdringen. Aiaof ons overbevolkte landje een proeftuin fa die voor
niemand een thuls hoeft te zijn, nlet voor de Nederlandera en nlet voor de bultenlanders.
Wlj kunnen het niet geloven dat onze regerlng In ataat la de werklooaheldacijfera behoorlijk naar
beneden te krijgen; te meer ala wlj de enorme toeatroom van vreemdellngen naar ons (and In
ogenachouw nemen want die la nog nooit zo groot geweest Vlndt u het goad dat in de komende
jaren vele honderddulzenden mensen naar ons land zullen trekken met alle gevolgen van dten?
WUNIETI
Mede in verband met de huidlge hoge werklooaheid willen wij de langdurig werkloze buitenlander
die geen kans op het vinden van work heeft, met een aantrekkelijke premie naar zijn vaderland
terugsturen.

DE BETAALBAARHEID VAN ONZE

SAMENLEV1NG

Om de kwallteit van onze samenlevlng te behouden dlenen er vergaande bezulnlgingen doorgevoerd te worden. De Centrumdemocraten zullen In geen geval bezulnigen op zaken die het leefmilleu of de gezondheld van onze bevolklng treffen.
Er kan bezulnlgd worden op de talloze subsidies die aan extreem llnkae aktle-comltees worden
verleend. Tevena zien wlj mogelijkheden te bezuinlgen op de kunat
Wlj vinden het nlet nodlg om mlljoenen guldens ult te geven aan voorwerpen die door de
gemeentebesturen ala kunst, maar door de omwonenden als oud roeat bestempeld worden.
Oe grootate bezulnigingspost vinden wij door het atopzetten van immigratie naar ons land en het
remigreren van langdurig werkloze buitenlendera.

Geachte lezer(es),
Indlen de tekst van deze folder u aanapreekt, ateun dan onze politleke partij door lid te worden
of door lets te atorten op_gjronummer 200863 tn.v. Centrumdemocraten Haarlem.
Voor meer Informatle kunt u de volgende telefoonnummers bellen 023 - 3312 49 of "P70 - 46 92 64.
U kunt ook schrijven naar postbus 84. 2501 CB Den Haag.
*
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Betreft: Oprichtings vergadering C D jongerenbeweging.
OP donderdag 11 augustus 1988, om 20.00 uur werd in het Hilton hotel
op Schiphol een vergadering gehouden van de Centrum Democraten teneinde te komen tot de oprichting van een jongeren beweging.
Aanwezig waren 12 personen. waarvan bekend:
:JANMAAT. Johannes G.H.^

vertelde dat de Centrum Democraten tijdens deze vergadering
Jfcilden komen tot de oprichting van een jongeren beweging.
Bij de voorbereiding ten behoeve van de oprichting is besloten om de
/navolgende leden eventueel in aanmerking te laten komen voor een
bestuursfunct ie:

Allen, met uitzondering van
, accepteerden zij het aanbod .
~
had om studieredenen bezwaren tegen een dergelijke openbare
functie binnen de partij. Nadat hem verzocht was om achter de schermei
toch de secretariaats werkzaamheden op zich te nemen, zegde hij toe e:
-over na te zullen denken en binnen enkele dagen een beslissing te
zullen nemen.
stelde voor om de Jongeren Beweging CDJA te noemen. Dez«
afkorting staat voor Centrum Democratisch Jongeren Aktief. In de
vergadering ontstond grote hilariteit omtrent dit voorstel. Nadat
Janmaat en de andere leden dit een goede naam of een goede grap vonden, werd de beslissing genomen om onmiddellijk het bericht van de
oprichting door te geven aan het A.N.P.
De namen van de bestuursleden die aan het A.N.P. zijn doorgegeven zij:
alien verzonnen, er waren zelf namen bij van mensen die niet op de
vergadering aanwezig waren. De enige functie die vast ligt is de
functie van voorzitter
OP de volgende vergadering omstreeks 8 September 1988 zal definitief
een bestuur worden samengesteld.
Voor de jongeren beweging werden de navolgende doej.stellingen vastge-

Vervolgblad nr.: 1
informatierapport nr: 1

/ legd:
-vriendschapsbanden aanknopen met gelijkdenkende buitenlandse
organisaties;
-vorming en scholing;
-organiseren van diverse bijeenkomsten in binnen- en buitenland;
-stimuleren van culturele ontwikkelingen;
-propaganda aktiviteiten b.v. folders;
-diverse akties die publiciteit opleveren voor de C.D..

Bijzonderheden vernomen tijdens de vergadering:
fiij vertelde naar een Pinkster-weekend te zijn geweest dit jaar. Op
dit weekend waren ook aanwezig vertegenwoordigers van het Vlaaras Blok
en het Deutsche Volks Union. Omtrent dit weekend vertelde hij geen
verdere b i j zonderheden.
Verder vertelde hij bezig te zijn met de oprichting van de Kring Noor
Holland voor de Centrum Democraten. Een van zijn laatste aanwinsten
was bij de oprichtings vergadering aanwezig
Vanwege zijn aktiviteiten in Noord Holland wil hij niet in het bestuu
van de jongeren beweging zitten.
JANMAAT:

Er zijn contacten met West Duitsland. Gesproken wordt met
\n het£.l>eutsche Volks Union.
heeft de functie van voorzitter. E
Centrum Democraten willen dit contact verder uitbouwen.
De liefde voor het Front National van Le Pen lijkt wat te verslappen
nu de Fransen steeds meer contacten met het Italiaanse M.S.I, gaan
onderhouden. Janmaat vindt dat het M.S.I, te snel met de rechter arm
omhoog staat. De Deutsche Volks Union vaart wat dat betreft een wat
gematigder koers.
Janmaat verwacht problemen met een artike 1 in CD - info nummer 3 dd 1
augustus 1988. Het artike 1 onder de titel "Beste Broer Hassan" zou
ingezonden zijn door een zekere

Op 27 augustus 1988 vindt er in Diksmuiden een bijeenkomst plaats
voorafgaand aan de ijzerbedevaart. Deze bijeenkomst zou eigenlijk in
juli hebben moeten plaats vinden.
en
: waren voornemens
hier naar toe te gaan.
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Botreft:

Gregevens over Centrum Democraten

Voorts werd op 14-10-88 een vergadering van het hoofdbestuur
van de CD gehouden. Zie hiervoor bijl. , waarin de agenda en
wat instructies staan vermeld.

(fcentrumdemocraten
Hoofdbestuur
Secretariaat: van Herlenstraat 54 Den Haag Tel.: 070 - 46.92.64

Bartering flooUiu van 14 oktober
Opening am 19.45 uur.

A G E N D A

1.

Opening door de Voorzitter

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Financiele zaken voor 1990

4.

Internationale ontwikkelingen en kontakten
a. Frankrijk b. Duitsland
c. Belgie

5.

Adviescie kandidatenlijst voor Europese en
Tweede Ramer verkiezingen. Bevoegdheden.

6.

Europees prograinna. Nederlands Progranma.

7.

Partijraad

P au ze
8. Verslag Voorzitter Fusie-commissie
9.

CD-actueel en CD-info. Redactie en kopy.

10.

Verslagen Kringvoorzitters
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Amsterdam .
Haarlem
'Leiden
Tilburg
Maastricht
Den Bosch
Den Helder

11.

Geneenteraadsverkiezingen.
a. Tijdschema
b. Kandidaatstellingen
c. Financiering

12.

Partij-activiteiten

13.

CDJA

14.

Rondvraag en Sluiting.

De secretaris wenst U een goede vergadering toe. *
W.B. Schuurroan.

Qentrumdemocraten
Hoofdbestuur
Secretariaat: van Merlenstraat 54 Den Haag Tel.: 070 - 46.92.64
5 oktober 1988.

Aan de Leden en genodigden.

Dames en Heren,
Ingevolge de vergadering van het Hoofdbestuur van 8 april jl
zal In licht gewijzigde samenstelling worden vergaderd. Naast
de Voorzitters van de Kringen, worden ook de secretarissen
tot de vergadering toegelaten. Het aantal stemmen per Rring
is niet gewijzigd, het blijft in het HB 6en stem per Kring.
Een en ander ora de positie van de voorzitters in de Kringen
te versterken ten opzichte van de Kringbesturen, nu er op de
vergaderingen belangrijke beslissingen genomen gaan worden,
welke in de Kringbesturen moeten worden verdedigd.
U wordt hierbij uitgenodigd voor het bijwonen van een
vergadering van het HB, welke op vrijdag 14 oktober as zal
worden gehouden. De opening is gepland op 19.30 uur.
De leden worden tussen 19.00 en 19.15 uur verwacht op of bij
de taxi-standplaats voor het Centraal Station in Den Haag.
Het lijkt een overbodige mededeling dat verwacht wordt dat
3e leden op tijd a?.nwezig te zijn, B*»kend snag vor<i*?n
veronderstelt dat het niet voldoen aan de eisen des tijds het
risico met zich meebrengt dat de vergadering wordt gemist.
Roken tijdens de vergadering is niet toeqestaan.

In verband met de besluitvorming van de vergadering worden de
Kringbesturen aangeraden de Statuten en Reglementen met de
overige vergaderstukken mee te nemen.
Mocht U verhinderd zijn te koraen, gelieve U dit tijdig aan
het secretariaat te melden.
Rest het secretariaat U een goede vergadering toe te wensen.
Met vriendelijke groet

Hevr. W.B. Schuurman
Secretaris
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CENTRDMPARTIJ

'86.

Centrumparti j '86 heeft zojuist haai^ eerste/paleisrevolutie overleefd.
Het in ongenade gevallen 'staatshoofd
heeft volgens
eigen persverklaringen de eer aan zichzelf gehouden. Het gedrag
van de onderdanen zou haar plotseling te extreem zijn geworden^
Vanzelfsprekend is echtgenoot en schatbewaarder
ook afge'J
treden.
z a l tot de volgende g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z ingeri Tn i
als z e l f standig> raadsJLid a^inbl i iven .
--Centrumparti j '86 heeft inmiddels een nieuw dagelijks bestuur. De
samenstel 1 ing zou nu alsvolgt zijn:
Voorzitter
secretar i s
penningmeester
_
lid

I . W.VREESWIJK

het functioneren van Centrumparti j '86 lijken deze toch wel
ingrijpende rautaties weinig gevolgen te zullen hebben. De partij
f unct ioneerde nauwelijks. Wel is de mogelijke f us ie Centrumparti j
'86 - Centrumdemocraten H i oh^^rhr^j—grlr nmrn
Vrijwel iedereen, die van Centrumparti j en later Centrumdemocraten
lid is (geweest), is van mening dat een fusie noodzakelijk is, teneinde
zelfs maar een marginale politieke toekomst te hebben.
Persoonlijke tegenstellingen hebben dit tot op heden verhinderd.
Ook na het vertrek van
-die nooit meer met JANMAAT
zou willen samenwerkenis een fusie nog niat- waarschi-jnlink.
De problemen liggen niet aan de kant van de Centrumdemocraten. JANMAAT
heeft geen concurrentie terzake zijn leidende positie. Bij C'86
lijkt de verdeling nu "fifty-fifty".
De gemeenteraadsleden
en VREESWIJK zijn voorstander van een
fusie, maar voorzitter
is tegen. Hij is
-wellicht
terecht- van mening dat JANMAAT nauwelijks geinteresseerd is in
een fusie met Centrumparti j '86. Hij is alleen geinteresseerd in
het verdwijnen van Centrumparti j '86, zodat hij zijn politieke lading
weer met de naam Centrumparti j kan bedekken.
Niet alleen hij, maar bijvoorbeeld ook een coryfee uit de beginperiode als Dr. Mr. F . H. BROOKMAN, is van mening dat alleen de combinatie
JANMAAT-Centrumparti j |bij Yerkiez*n9en stemmen kan opleveren.
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Centrum Partij '86

In kringen rond de Centrum Partij '86 werd over de huidige situatie van deze partij
opgemerkt, dat het de top van CP =86 allang duidelijk is, dat in Ae&huidige Nederlandtf*
bedrijven van extreem-rechtse politick onmogelijk is geworden. Dit wordt vooral
geweten aan de keiharde bestrijdingsmethoden van anti-groeperingen, waardoor een
ondemocratische situatie is ontstaan. Het wordt de overheid bijzonder kwalijk genomen
dat men deze vorm van terreur tolereert. De practisch ingestelde lieden hebben hun
cortclusies getrokken en kijken voor de toekomst naar andere bezigheden uit.
•Cen kleine kern zal - ook ten koste van hun maatschappelijke zekerheid - echter
doorgaan.
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Binnenlandse Veiligheidsdienst,
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JBetreft

a-Gravenhage.

' Verspreiden folders van de CENTBUK JEMOCRATEN.
Verd via collega's van de uniformdienst bekend dat folders
van de Ceitrum Democraten werden verspreid in 's-Gravenhage, in elk geval in de Elandstraat. Zo werd er ook gefolderd bij de bewonersorganisatie "De Groene Eland", gevestigd in de Elandstraat.
Ui^t de folders "blijkt dat er ook gefolderd werd in de
geiaeente ".v'assenaar.
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Bijlage I

C E N T R U / M D E M O C R A T E N
e

i'postbus 84
; 2501 CB Den Haag
Telefoon 070-46.92.64
Postbank 49.06.700

Aan de Centrum-aanhang
datum poststenpel.
Geachte Nederlander,
Al weer een tijd geleden bent u geinteresseerd geweest In de Centrumstroming.Begrijpelijk,want onder de bezielende leldlng van de heer
Janmaat is in enkele jaren tijds een politieke partij neergezefc die
zijn weerga niet heeft gekend. Misschien hebt u toen ook belangstelling
getoond en bent u misschien zelfs lid of donateur geweest. De laatste
periode zijn onze moeilijkheden erg groot geworden door da t '(fBi'BVU onze
partij steeds weer tracht stuk te spelen.Onze partij was volkooen geinfiltreerd.Dat niet in de laatste plaats door linkse tegenstanders,de BVD
en vriendjes van andere rassen als Geroaanse. Daarom vragen we u on in
elk geval in overweging te nemen om onze partij weer te konen versterken.
Financieel staan we sterker dan ooit doch we hebben nu juist de betrouwbaarste tnensen uit ons volk nodig.Veel Nederlandse steamers zien er naar
uit dat de partij van onze echte Hollandse JANMAAT weer een grote partij
gaat worden.Alle blanke Nederlanders rekenen op u. Alle GASTARBCIDERS en
z.g. VLUCHTELINGEN moeten zo snel mogelijk het land uit want nun parasietwerking is fnuikend voor onze economic en werkgelegenheid. In ons partiJblad kunt u over dit alles meer lezen. Dat blad is een steun in onze
strijd voor het behoud van onze Nederlandse Cultuur.Doordat we de laatste
tijd heel guile donateurs hebben zijn we in staat zo een duur exemplaar
aan u toe te zenden.Het bestuur hoopt dat u de verbeterde en aangepaste standpunten kunt delen.Het grondprincipe is ongewijzigd gebleven en dat is zoals
u kunt weten: ALLE BUITENLANDERS ZIJN HIER GBWOON TEVEEL.ER UIT DOS HET DEZB
MENSEN. De misdadigheid maakt Nederland zo langzamerhand immers onleefbaar.
Het bestuur ziet met genoegen de ontwikkelingen van de laatste tijd aan.
Vele buitenlanders worden monenteel al weggejaagd en wij zien dat veroorzaakt door het optreden van meneer Janmaat toen hij in het parlement zat.De
nawerking is een bewijs dat JANMAAT weer terug moet in de tweede leaner.Met
Uw inzet zal dat de volgende verkiezing ook heel geroakkelijk lukken.
«

Met vriendelijke groet
het bestuur.
rhro'fer

Mr. K.C

C
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E N X R U M I D E M O C R A T E N

Postbus 84
2501 CB Den Haag
Tel.: 070 - 46 92 64.
Postbank: 49.02.300
A.an de Sympathisanten van de C.D.
5 december 1988.

Beste Neder lander,
Al weer een tijd geleden bent u geinteresseerd geweest in de
Centrurostroming. Begrijpelijk, want ons land heeft een
dergelijke partij meer dan hard nodig. Vandaar dat we er
trots op zijn U de voortzetting van de stroming te kunnen
tonen: de C D.
We zijn opweg naar verkiezingsresultaten, zodat binnen
afzienbare tijd onze CD grote invloed krijgt en de politieke
ideeen en program praktische toepassing gaat krijgen.
Onze toenemende kracht maakt net mogelijk dat de partij van
zich kan laten horen. We zijn blij U hier onze nieuwe folder
aan te kunnen bieden. Zij is de basis voor onze komende
folders bi j de verkiezingen voor de Gemeenteraden in maart
1990. De CD gaat in vele gemeenten meedoen en Raadszetels
bezetten.
Het secretariaat zou graag vernemen hoe U net ontwerp vindt,
en welke wijzigingen U er in aangebracht zoudt willen zien
zodat de folder een nog grotere aantrekkingskracht krijgt.
Ook als U op andere wijze informatie wilt hebben, dan wel de
partij op enigerlei wijze wilt steunen, kunt U daartoe
kontakt opnemen met net secretariaat.
Namens de CD worden U fijne feestdagen en een voorspoedig
1989 toegewenst. Wij spreken de hoop uit dat onze nederlandse
samenleving de kracht zal vinden bij de verkiezingen
duidelijk te maken dat net beleid moet worden gewijzigd.
endelijke groet,

Mevr. W.B. Schuurman
Partijsecretaris

881219025
C E N X R / U M D E M O C R A T E N
Postbus 84
2501 CB Den Haag
Tel.: 070 - 46 92 64.
Postbank: 49.02.300

Aan de Bewoners van de Villawijken
in de gemeente Wassenaar
5 december 1988
Geachte Nederlander,
Veel Nederlanders zijn in hoge mate ongerust over de effecten
van net regeringsbeleid. Steeds duidelijker wordt dat ons land
door het kabinet in ongewenste richting wordt gemanipuleerd.
Gegoochel met cijfers van daartoe ontwikkelde coraputerprogramma's moeten de indruk wekken dat alles op rolletjes loopt.
Niets is minder waar.
Het enige wat op rolletjes loopt zijn de leningen die de Staat
onder verantwoordelijkheid van Minister Ruding moet afsluiten
om haar buitensporige uitgaven te dekken. Alleen het heel grote
bedrijfsleven lijkt de catastrofale regeringsdans te kunnen
ontspringen. Zeker is dat niet, want na 1992 dreigt iedere vorm
van regeringssteun ook voor haar onmogelijk te worden. Ook de
controle over de Rijks Financien is na dat tijdstip in nevelen
gehuld. Wei heeft een kabinet goed ingezien dat op ministers de
titel excellentie niet meer van toepassing hoort te zijn. Die
titel is terecht afgeschaft.
Intussen worden steeds grotere groepen mensen in diverse
geledingen van de bevolking in het harnas gejaagd. Het
politieke systeem wordt labiel en de geloofwaardigheid neemt
meer en meer af. In vele opzichten de motivatie eveneens.
Aangenomen mag worden dat U een plaats in de nederlandse elite
inneemt. Het zij in het bedrijfsleven, dan wel in het
bestuurlijke orgaan of non-profit organisaties.
De CD doet een beroep op U het kabinet onder druk te zetten.
Zij moet haar heilloze beleid stoppen. Onze samenleving behoort
niet versjachert te worden om tegemoet te komen aan wazige
internationale druk. Het eigen bedrijfsleven gaat voor het
overig europese en mondiale, evenaIs onze overheidsdiensten.
Zij vormen de bestaansmogelijkheid van onze eigen samenleving.
Dat is de enige, die we op deze wereld hebben. Niet
versjacheren dus, is het parool.
Aleen onze CD durft momenteel tegenwicht te geven aan en
kritiek te leveren op het regeringsbeleid. Hopelijk waardeert U
zulks en wilt ons daarbij een ruggesteuntje geven. Nog beter
zou zijn dat U, als U in andere dan politieke opzichten in de
top van de samenleving meedraait, zich bij de CD aansluit om te
bereiken dat andere politici onze Staat gaan besturen volgens
een wezenlijk ander beleid.
Onze organisatie wenst U fijne feestdagen en een, naar de
mogelijkhedeja toelaten, voorspoedig 1989.
HoogaEend

drs t'JJJ Janmaat
Voorzitter

881219 025
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Nederland voor de Nederlanders
Ons 10 puntenprogramma

n Invoeren referendum
D Belastingverlagingvooriedereen
n Stop Anti-nederlanderbeleid
D Grensbewaking 66k na1992
D Dierenbeschermingswet nu
n Invoering Doodstraf
n Remigratie minderheden uitontwikkelingshulp
n Moedwillige aids-besmetting onderstrafrecht
n Vergroten Openbare Veiligheid
n Stop Vreemdelingenstroom

Telefoon 070 - 46.92.64
VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJSEKRETARIAAT: POSTBUS 84 - 2501 CB DEN HAAG

Als u tevreden bent over
het politieke beleid
dan moet u deze folder
niet lezen.

Als het u goed gaat en u
geen reden tot klagen
heeft moet u gewoon
weer PvdA, CDA of VVD
stemmen of bij de verkiezingen thuis blijven.

Maar: Ala ook u vindt dat er een ANTI-NEDERLANDERPOL1T1EK wordt bedreven door
de grote politieke party en, lees dan verder.
• Als ook u vindt dat onze samenleving door de haagse polttid stelselmatig wordt
afgebroken.
• Als ook u vindt dat het ondenvys, de sociale voorzieningen, de huisvesting en de
werkgelegenheid in rampzalige toestanden komen te verkeren.
• Als u ook vindt dat het inkomen van alle Nederlanders voortdurend achteruit gaat en
er met onze rykdommen wordt gesmeten,
Dan wordt het tijd de handen uit de mouwen te gaan stekenl
De CD Is de enlge politieke partij, die opkomt voor de belangen van de eigen Nederlandse
bevolklng. Wij vinden dat het afgelopen moet zijn dat van waar ook ter wereld mensen ons land
ale aaielzoekera blnnen blijven stromen. De CD is er tegen dat aan de nederlandae bevolklng
vreemde culturen ongevraagd worden opgedrongen. Dat grenzen In 1992 zonder meerverdwijnen.
We voelen ons in het eigen land niet meer thuis. Wij vinden dat het afgelopen moet zijn met het
onderwijs in vreemde talen en culturen op koaten van de nederlandse belastingbetaler.
De regering zegt dat de criminalitelt efneemt. Daar geloven wij nieta van. We denken dat er
zoveel gestolen, geroofd en misdreven wordt, dat het de pan uitrijat. Maar Nederland een veillg
land ? Kom nou I
De volksgezondheld wordt onbetaalbaar. Zijn wij zo ongezond geworden ? De welvaart brokkelt
steeds verder af, de werkelooeheid neemt toe, ondanks geschreeuw en gebluf van PvdA en FNV.
Het bedrijfsleven wordt ondergraven. Het onderwijs verliest steeds meer kwaliteit Kortom, de
grote politieke partijen maken van one land een grote puinhoop. Zij schljnen er plezier In te
scheppen hun eigen kiezers zoveel mogelijk bij de neus te nemen en in de ellende te storten.
Ala ook u vindt dat het anders moet en andera kan. ateun dan de Centrumdemocraten.
Ons mono la: NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS en daar brengt niemand ons van af.
WIJ zetten door tot het regeringsbeleld weer op dat motto is afgestemd.

STOP discriminatie

Nederlanders
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yerkregen werd bijgevoegd exemplaar van net partijprogramma van de
Centrumpartij '86.
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In dit boekwerkje vindt u het partijprogramraa van de Centrumpartij '86.
De Centrumpartij '86 is een RECHTSPOLITIEKE VOLKSPARTIJ, een unicum in
dit land, waar alles wat zich politiek opstelt per definitie links is.
Centraal in ons programma staat onze eis voor een VEILIG EN LEEFBAAR
vaderland.
Als waarborg voor de individuele vrijheid van alle burgers achten wij een
adequaat politie-apparaat, alsmede een meedogenloze bestrijding van alle
vormen van criminaliteit levensnoodzakelijk.
Leefbaar is ons land naar onze opvatting indien:
a. ons milieu afdoende en sanctioneel wordt beschermd;
b. aan de zorg voor zieken, gehandicapten en bejaarden een maximale
aandacht wordt gegeven, dus geen enkele vorm van bezuiniging;
c. aan elke Nederlandse staatsburger, die onvrijwillig buiten het
arbeidsproces is gekomen, een inkomen wordt gegarandeerd van 80% van
zijn/haar laatst verdiende loon;
d. ons ongevraagd geen onbetaalbare zogenaamde multiraciale samenleving
wordt opgedrongen.
Indien u onze politieke opvattingen onderschrijft, hopen wij dat u dan ook
de persoonlijke moed weet op te brengen ons moreel en metterdaad te steunen.

Het Bestuur.

Hoofdstuk I

Hoofdstuk III

DE STAAT PER NEDERLANDEN.

HET PARLEMEHT

1.1 Het koningschap en haar rol in one democratiseh bestel ligt diep verankerd
in onze samenleving en dient gehandhaafd te blijven.
1.2 In one democratiseh bestel dienen ataatagevaarlijke ontsporingen en
onderraijnende acties, die tegen haar beataan zijn gericht onder alle
omstandighedei volledig onder controle gehouden te worden.
1.3 ELke Nederlandse staatsburger dient zich verzekerd te weten, dat alle zijn/
haar toekomende rechten, die in de grondwet zijn bevestigd en hea/haar uit
hoofde van zijn/haar staatsburgerachap rechtens zijn toebedeeld ook
metterdaad zijn gewaarborgd.
1.4 De individuele strijdbaarheid van elke burger, nodig voor de beachenning
van de nationale warden van ons volk, vornt een betrouwbare basis voor een
zelfbewust democratiseh bestel.
********************************************************************************

Hoofdatuk II
DE OYERHEID

2.1 De primaire taak voor de overheid is de handhaving en bescherming van de
individuele vrijheid en veiligheid van de burger.
2.2 De overheid is verantwoordelijk voor het in stand houden van de rechtsorde
en waakt over het welzijn van haar burgers in de ruinate zin.
2.3 De overheid dient zich bij al haar handelen bewuat te zijn van haar
dienende taek in het gemeenschappelijk belang van land en volk.
2.4 Uitgangspuntan van haar dienende taak zullen moeten zijn de grondwet en de
hierin opgenomen rechten van de Nederlandse ataatsburgera, alsnede de
Universele verklaring van de rechten van de mene.
2.5 Bij voortduiing dient de overheid de haar toebedeelde en uit te voeren
taken te tor bsen aan strenge normen van doeltreffendheid en noodzakelijkheid.
2.6 Openbaarheid en duidelijkheid van bestuur verplicht de overheid en de bij
wet geregelde burgerlijke instanties, tot een doorzichtig en eontroleerbaar
beleid.
2.7 de overheid heeft tot taak bij voortduring te appeleren aan de individuele
verantwoordelijkheid, zelf-disoipline en verdra&gzaanheid van de burger.
2.8 Budgetaire bewaking, kostenbeheersing, automatisering en decentralisatie
zijn de elententaire middelen, om juist bij de overheid tot zinvolle
bestedingsbeperking te komen.
2.9 De overheid dient zich in haar taakstelling duadanig te beperken, dat aan
het particulier initiatief ruime vrijheid van handelen blijft geboden.
Uiteraard met dien verstande, dat iedera verantwoordelijkheid onaangetaat
blijft.
2.10 Meer dan voorheen dient de overheid de privatiBering van overheidatakan en
deelnemingen te bevorderen, alsmede peraoneelsreductiea bij de centrale
overheid te realiseren. Dit als wezenlijke bijdrage tot vemindering van
het financieringstekort.
********************************************************************************

3.1 In haar wetgevende taak dient het parlement grotere zorgvuldigheid en
ineer deskundigheid te betrachten, teneinde onduldbare onduidelijkheid,
onnodige onnauwkeurigheid en overhaaste beslissingen te vcorkomen.
3.2 Bij de tenuitvoerlegging van haar beslissingen dient het parlement er op
toe te zien, dat aan de uitvoerbaarheid voor het in working treden de
vereiste tijdsruinte wordt geboden.
3.3 Aan het informatierecht van elk parlenentslid dient neer gestalte en
inhoud gegeven te worden om als indringende, meewerkende controle
nogelijkheid op de normatieve functies van regering en overheid te kunnen
worden toegepast.
3.4 Het instituut rekenkamer dient zo frequent mogelijk, dus tijdens - en nlet
aan het eind van - de regeerperiode verslag te doen van haar doelnatigheidacontrole op de uitgavenpolitiek van overheid en parlement.
3.5 Het recht van onderzoek, toegekend aan de Berate- en Tweede Kamer der
Staten Generaal, dient tot deze landsinstituten beperkt te blijven.
3.6 Het recht van facultatief plebiaciet, volksreferendun, dient op korte
termijn bij wet te worden geregeld.
3.7 Teneinde de pro-capita-verhouding in de volksvertegenwoordiging in een
juiate relatie te brengen net de overige E.G.-landen, dient het aantal leden
van de Eerste Kamer der Staten Generaal uitgebreid te worden tot 100 leden,
het aantal leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal tot 200 leden.

Hoofdstuk IV
BnWEHLAKPSBESltlUR
4.1 Decentralisatie op alle bestuurlijke niveaux vraagt aandacht en begeleiding.
Een parlementaire beleidsoommissie, alternatief een buiten-parlenentair
onderzoekbureau, dient ter ondersteuning van de noodzaak, belast te worden
met indringend onderzoek en begeleiding.
4.2 De P.R. taak van de Rijks Voorlichtings Dienst voor zowel het interne als
externe beleid van regering en parlement, vereiat een veel grotere
deskundigheid en openheid van zaken. De inschakeling van een gespecialiaeerde
particuliere organisatie, dient overwogen te worden.
4.3 Gemeentelijke- en provinciale herindelingen dienen net aanzienlijk veel
grotere zorgvuldigheid omkleed te worden dan voorheen. Dergelijke
bestuurlijke, geografische en demografische herorientaties mogen nimmer ten
koste gaan van daarbij betrokken streekgebonden cultureel erfgoed.
Alle nogelijke bestuurlijke en/of economische reorganiaatie voorkeuren zijn
hieraan volledig ondergeschikt.
4.4 De betrokkenheid van de burger bij het plaatsnlijk en regionaal bestuur
vereist aanzienlijke verbetering.
4..5 Het zelfstandig handelen van provincie en gemeenten bij behartiging van
regionale en plaatselijke belangen, vragen zowel organisatorisch als
financieel om een veel ruimere armslag. De rijksoverheid dient deze
bestuurlijke zelfstandigheid te bevorderen.

4.6 De vier grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht, dienen bestuurlijk op provinciaal niveau gebracht te worden.
4.7 Provincials- en gemeentelijke overheden dienen zich te onthouden van
bemoeienicsen met het buitenlands beleid van de regering.
A-8 Het onevenredig doorspelen van noodzakelijke bestedingsbeperkende
maatregelen van de rijksoverheid naar provincie en gemeente ie abaoluut
onaanvaardbaar. De verantwoordelijko ministers dienen hierop nauwgezet
toe te zien.
4.9 Belastirigheff ingen door provincies en gemeenten beho»ven een grotere
eenvormigheid. Deze belastingen en heffingen dienen een kostendekkend
niveau beslist riiet te boven te gaan.

Hoofdatuk V
ONZE RECHTSORDE
5.1 De besehermirig van de tndividuele vrijheid en veiligheid van elke burger
en bezoekende vreenidslirig ataat coritraal in onze rechtsorde.
5.2 Door middel vau een rechtvuardige wetgeving regelt de overheid het
maatschappelijk handelen van de burger en zijn organisatiea.
5.3 De wetgeving dient derhalve in haar uitvoering doelmatig,begrijpelijk,
rechtvaardig en sanctioned uitgevoerd te worden. Naast een versterkt
politic appHraat, getootst aan strenge normen van effectiviteit en
deskundigneid, is ecnverbeterinR van de relatie tussen politic en burger
van groot beJang.
5.6 De bestaandu wetgeving dient zleh bij voortduring aan te passen aan een
zich evoluerende rcaatschappij.
5.7 Zo niet ach;erhaald, eist rie wot van de burger gehoorzaamheid en
eerbiedigin^ va:i de wetgeving.
5.8 Individual^- zowel als collects eve overtreding van de bestaande en dus
rechtsgeldi50 wetgeving, blijit onverminderd strafbaar.
5.9 Naast de b staande Ktrafmaatregelen, dienen arbeidstherapeutische detentias
als strafvorm te worden ingevoerd. Versobering van de behuizing van
gedetineerden dient te worden doorgevoerd. Herinvoering van de doodstraf
wordt aln noodwikelijk ervarcn.
5.10 Normvervaging in dn uitvoering en de aanvaardbaarheid van de geldende
wetgeving, vereitit van de wetgever een veel duidelijker informatie over
reden, doel, duur en omvang van de regelgeving naar de burger.
5.11 Abortus, ui'tgovoord op uitsluitend sociale indicatie, blijft bij de wet
verboden. Uitvoering op medische indioatie behoeft naast de wilsbaschikking
van de betrokkene, een positief advies van tenminste twee adviserende
artsen speciallsteri. Een speciale beleidsconmissie hoofdzakelijk bestaande
uit vrouwelijke partijleden, zal hierover een beleidsnota overhandigen
aan het Hoofcibestuur.
5.12 Over het partijstandpunt terzake euthanasie, zal een beleidsnota worden
gepubliceerd. Niet omstreden zijn tenminste de volgende beoordelingacriteriH.
a het vrije, weloverwogen en herhaald geuit verlangen van de patient;
b het onverdrangHjIf en ultzichtloos lijden van de patient?
5.13 Het adoptierenht behoept. vooralsnog geen uitbreiding.
5.1.'* HeL nijmeritjiti'jrecht vereist vo'lludigu herziening naar duur, omvang en

5.15 Bij economische delicten dienen niet alleen de overtreders in de eerste
lijn, echter de gehele organisatie die daarbij betrokken is, beoordeeld
en waar nodig veroordeeld te worden.
5.16 De beacherming van de persoonlijke levenssfeer van elke individuele burger,
dient bij wet gewaarborgd te worden. In de daarvoor geldende wetgeving
noet tevens het oneigenlijk gebruik en misbruik van geautonatiseerde
persoonsgegevene strafbaar gesteld worden, ook bij overtreding van de
overheid zelf.
5.17 Het ex-artlkel U van de Grondwet 1972 dient in de nieuwe versie opnieuw te
worden opgenomen, luidende:
"Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke
aanspraak op bescherming van personen en goederen. De wet regelt de
toelating en uitzetting van vreemdelingen en de algemene voorwaarden op
welke ten aanzien van hun uitlevering verdragen met vreemde mogendheden
kunnen worden gesloten."
$.18 Illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen dienen onverwijld, due
ongeacht de duur van het illegaal verblijf in ons land, naar het land van
herkoost te worden teruggezonden, zonder aanspraak op financie'le
ondersteuning. Op herhaald illegaal verblijf volgt strafvervolging.
Diegenen die aan hier illegaal verblijvende vreemdelingen langer dan drie
dagen werk en/of onderdak verleent, is eveneens strafbaar voor de wet.
5.19 In ons land verblijvende vreemdelingen aan vie hier of elders gevanggenisstraf is opgelegd voor langer dan veertien dagen en die nog geen vijf jaar
legaal in ons land verblijven, dienen onverwijld aan de politie autoriteiten
in het land van herkomst te worden overgedragen. Ook na de beeindiging van
de opgelegde straf is de toegang tot ons land verboden.
5.20 De bestrijding van drugsgebruik alsmede de strafvervolging, dienen in
Nederland yolledig en in overeenstemming te worden met de bepallngen in
Scandinavie, West-Duitsland, Belgie, Frankrijk en Ehgeland.
5.21 Het Naderlandse staatburgerschap is beslist niet bedoeldron:
a in ons land tijdelijk verblijvende vreemdelingen een sociaal-finanoiele
zekerheid te garanderen, due niet voor het verkrijgen van een
aocialcreditcard;
b politieke partiJen te helpen aan oneigenlijke stemmenwinst.
5.22 Het Nederlands staatsburgerschap veronderstelt met name, dat men:
a ook metterdaad Nederlander wil zijn;
b vrijwillig ten voile wil harmonieren in het Nederlandse cultuurpatroon;
c zich wil gaan bedienen van de Nederlandse taal.
IB men hiertoe in principe niet bereid, of wenst men zich op generlei
wijze aan te pasaen aan ons maatschappelijk gebeuren, dan kan men slechts
opteren voor een ingezetenschap van beperkte duur en rechten. Het stemrecht
valt hieronder beslist niet.
5.23 Het traditionele twee-oudergezin als duurzaan samenlevings-verband, blijft
de hoekateen van onze samenleving. Het gezin is het meest ideale en
onvervangbare leefmilleu voor het opgroeiende kind.
5.2A Bij echtscheidingsprocedures dient het belang van het kind centraal te
ataan.

Hoofdstuk VI
STRAFVTOVOLGIHG
6.1 De bestrijding van de miadaad en de criminaliteit is in eerste aanleg de
primaire taak voor de bestaande politiekorpsen.

\2 Het optiraaal functioneren van de bestaande

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

bevorderd te worden door een op hoog niveau ontwlkkelde technische
uitrusting en in alle opzichten perfect getraind personeel, zowel
technisch als sociaal-therapeutisch. Ook in orisis-aituaties dienen de
politiekorpsen storingsvrij operationeel te zijn.
De sociale on maatschappelijke aspecten, die kunnen leiden tot
crirainaliteH, dienen allereerst herkenbaar gemaakt te worden, alvorens
zinvolle hul*werlening mogelijk is. Het zich louter beroepen op de
aanwezigheid van dergelijke oorzaken is op zich geen oplossing.
De bestrijdlng van ordeverstoringen, vemielingen en molestaties tijdena
sportwedctrijden, zou vorbeterd kunnen worden door de inzet van speciaal
voor dergeli.jke calami tei ten opgeleid personeol, alamede door de invoering
van een legitImatieplicht.
Wetsovertreding in welke vorra of om welke reden is en blijft strafbaar.
Een beroep doen op de solidariteit en verantwoordelijkheid van de
individueie burger bij de beatrijding van o.a. de kleine criminaliteit,
is pas zinvol, indien wordt aangegeven hoe dit vertaald kan worden in de
verhouding politio-hurger.
Naast do absolute noodzaak, dat opgelegde straffen ten voile en onder
eenvoudige en sobers leefomstandigheden moeten worden ondergaan, valt aan
de herinvoering van de doodetraf niet te ontkomen, ter bestrijding van de
meest gruwelijke uitingen van misdadig gedrag.
Onder crimlneel gedrag dienen ook te worden verstaan kraakaoties,
ongeoorloofde protestacties, illegale betogingen en demonstraties,
ongrondwettel:jke action tegen de vrijheid van vereniging, vergadering
en drukjx;rs, ngressieve onverdraagzaamheid tegen politieke en/of
maatschappeiijke stromingen, alsmede elke daad of actie gericht tegen de
samenleving, of dio een aantasting betekenen van onze democratic.

7.5 Ter beoordeling van deze voorschriften dienen de internationale rechten
van de mens als maatstaf .
7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders contractueel is of werd overeengekonen ziin
alle arbeidsovereenkomsten met buitenlandse werknemers van strikt tijaelijke
aard. Uitgegeven en nog uit te geven verblijfsvergunningen kunnen derhalve
nimmer de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomst over schrij den.
7.7 Alvorens verzoeken van in Nederland verblijvende vreemdelingen tot
registratie, respectievelijk opneoing in de bevolkings-, woontoevdj zings-,
arbeidstoewij zings- en-of sociale uitkeringsregisters ook maar kan worden
overwogen dient de leg^tim^^ van het verblijf van de reflecterende
buitenlander rechtsgeldig te worden aangetoond.
7.8 Nederland is vol, tiokvol.
We staan al voortdurend op elkaars tenen met alle frustraties van dien.
Er kan echt niemand meer bij. Het is werkelijk tijd dat we dit felt nu eens
duldelijk onder ogen zien en ons daarnaar gedragen. Deze onontkoombare
realiteit zal onze beleidsmaatregelen ten aanzien van vreemdelingen moeten
gaan bepalen. De vraag is reeds lang niet meer relevant of wij dit willen,
het is een moeten ! Nederland is geen immigratieland.
7.9 De noodzakelijkheid van remigratie van de hier tijdelijk tewerk gestelde
vreemdelingen zullen we onder ogen moeten zien, respectievelijk zullen
de maatregelen genomen moeten worden om met deze operatie te starten. Een
beleidsnota over dit vraagstuk is in voorbereiding.
7.10 Alle van overheidswege toegekende subsidies en andere financiele
ondersteuning, die ten doel hebben etnische gebruiken en culturen in ons
bestaand cultuurpatroon onder dwang in te passen, dienen beeindigd te
worden.

Hoofdstuk VIII
ONTOIKKELINGSSAMEUWmKING
Hoofdstuk V7I '

TOEEMDKI.TNGENB: J'.n
7.1 Het, vrcemdelingenbeleid in Nederland dient in overeenstemming te zijn
met daurvoor internationaal geldende en gehanteerde gedragsregels en
normen, zowel naar de letter ais naar de geest.
7.2 De regelgeving, yoorschriften en verordeningen in Nederland ten aanzien
van hot vreemdelingenbeleid, met name betreffende de toelating, opneming
en uitzett'ing van vreemdelingen, dienen tenminste eensluidend te zijn net
de daarvoor geldende maatstaven zoalc deze in onze buurlanden en in de
E.G. worden toegepust.
7.3 Tenminste dient voorkomen te worden, dat Nederland in de westerse wereld
een uitzonderingspositie innecmt, door een te eoepele toepassing van
algemeon aanvaarde gedragsregels met betrekking tot het vreemdelingenbeleid.
Nederland mag gecn toevluchtsoord zijn voor overal elders geweigerde
vreemdelingen.
7.4 Verder moeten in principe hier gehanteerde voorwaarden die gelden voor
de toelating, tewerkstelling, huisvesting en uitwijzing van vreemdelingen
op baaia van wederkerigheid in overeenstewming gebracht worden met de
bcpalingeri Lnsake het vreemdelingenbeleid, zoals die ook gelden en worden
toegepast in het, land van herkomst.

8.1 Het tegen alle economische verdrukking in handhaven van de post
ontwikkelingshulp op de rijksbegroting, ten bedrage van 5,1 miljard gulden
in 1986 is bij een staatsschuld van meer dan 200 miljard gulden onhoudbaar
en onverantwoord. Op deze manier wordt de kip met de gouden eieren
effectief on zeep geholpen.
8.2 Neman we daarbij in overweging, dat circa 70% van dit dure geld het beoogde
doel niet, of slechts gebrekkig verwezenlijkt, dan is de tijd van herziening
ruimschoots aangebroken.
8.3 Centraal bij de besteding van ontwikkelingsgelden dient de overweging te
gelden, dat het NederlandBe bedrijfsleven waar mogelijk dient te worden
betrokken bij het verlenen van hulp in natura. Geld weggeven is in principe
zinloos, daar dit vaak ongecontroleerd wordt gebruikt voor andere doeleinden
dan waarvoor het was bestemd.
Alvorens verdere financiele toewijzingen worden overwogen, dienen allereerst
de zogenaamde stuwnteergelden budgetair herbestend te worden.
8.5 Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid dient organisatorisch te ressorteren
onder het Minlsterie van Buitenlandse Zaken.
8.6 Voor de komende kabinetsperiode kunnen de ontwikkelingsgelden met 502 worden
verminderd. Samen met de stuwmeergelden kan het netto eindresultaat positief
uitvallen.

8.7 Alle npeciftlo voorzkiningen ten gerieve van etnische rainderheden en
vreemdeHngon, wLens Vfcrblijf in ons land slechts tijdelijk bedoeld kan
zijn, diener: met onlwikkel.ingsgelden gefinancierd to worden. Eventuele
kosten voor remigr»ti« dienen eveneens met ontwikkelingsgelden betaald
te worden.
8.8 Het N.G.O. heefl h/iar bestamisgrond niet kunnen aantonen of bewijzen
en dient derhnlve t« verdwijnuri.
8.9 De 1,5% BNF '<ls norm wordt mi tot doel van het ontwikkelingswerk verheven,
terwijl het elT.U-ioi.t besteden van de ter beschikking gestelde gelden het
enige oogmf>rk v;m ^na harideion zcu moeten zijn. Deze mentaliteitsverund.or.lng naar rater real itcitszin implineert naraenlijk tevens de
zekerheiO, dn*. .>p fa inonf-t .'.involle wijae daadwerkelijk hulp wordt verleend.
Het la opvaj l(!n,l, .j-il juiot de bodrljvers van de hulpverlening die 1,5% BHP
norm ala SIMI h u i litf- ton "»roren en conlrole op hun doen en laten als
bevoopihip .-if wi jy.on.
8.10 Er dient, t>«i: ':i'l'oot i-.-v? coritroU' tft worden ingesteld op alle uit het
funds onlwikk'-iiiitfup.'iirionwr'rk.'i.iii; roruwiu-ierde projecten. Tussentijdse
rapportiviu,- >,..•>„ v i-.T-kon^-n, -.nt, -.unione en tot mislukking gedoemde
pro joe tei. "'if--,'n".!>'-,-rl--i-ir V'.jnnoti worrten voortgezet.

Hoofdstuk IX
HETECQNOMlSOii '-'.^..K!!.

9.1 Ztvidfcr :i('\'-.-i.:.'r. >. ' ii. -i •' .-•: 1-' ['<,>:;.i.Uwn bijuturlngen van het kabinet
Lubber,--., in ii- i ' 1 -.'• HI'., "ii lirryliol in Nederiand. raogelijk geworden door de
;-i .••:!•:•:!!." •!•'.<•. •!« wuroMhandel.
Va.st(j..-.it.,-|.l i;if..-i ,1 i ' i -i:. .i;ii. vnor-al rl.; oxport hinrvan heeft kunnen
; • - , ' • ' in i.: ti u rp -lo^J'ir en do te hogo rentevoet in
Amerl.kri.
Q ^ Do li-viri.iiV:..- • •' • :•• •
:-'ti.-.v!:. : i.ik --.ijn vnn do binnenlandse afzet hebben
' • • i ••• - ( "' -i: •'-'». i.en iivrstfti Irjnnen profiteren en
Hii I*H'! ii-H in --I

Cl /

•'•4

'. w-'ptj-:;; vi;' ' r''.-.' '.oJ.d , dat nooh dfi overhoid, noch het
•'• :''.!••.-!'. •!- fcciic-inirsuhK j;roei aanmerkelijk hebben kunnen

boj hvl ' >« "i'it! .
Ho- 'iiu:;: i .vf.t ;-.i\ - ; v - ' i - i ; t.-- t :'!'•«;?(. i!!'i'«i-rtief en structureel gestimuleerd
door hf-i li-;.n.,::;r iri'iii •;.•.;. in-', ndUonattl PinuncierLngsi-jkort van de
:,!.-, »,P,.V, •H.-invi-irdbri.'ir ni.veau, alsmede door vernindering
v.t!i :l-j 1 ,.•,•!. it vi
9.6 Hut. !,i:n,:;dr',ti;:'u viti ii-.-l :"ui ini-i. i'Lii(.;at(!kort. van de overheid naar
NT K;il n=t!.uji.eron in daling van de rente, het
bp::ph!kb-!.-ii' ki mi-i: v :> k':pii,iial, hut -umtrcikken van de binnenlandse
!.nveKt.pfiii(-iMi, iv:'-v«;..:',U••/.•.•I ijk. in t.ft horstel van de werkgelegenheid,
9.7 Vnor -it; or.ti.M-r.'.cun'-':'1 vm rio ".-'onomisehe grooi-j is het noodzakelijk, dat
hut h-.!H!i'p l(»>i.n'.-i';:'intv.l«!|c!.-l woi-il. gctandhaafd. Ter verbetering van
hot- <iti-.l!MTn.'i»r-r::ki in-i.'if. IM NrdtTI>irn! mont gedacht worden aan decentralisatie
en ;irivMti:-ffi'.|- ••.•••.< ci.M-iT-i lisi.nktm, UHHC nogelijk verlichting van de
•ii'\!r;l:, h.•• t iirvordpren en oontinueren van het ingetreden
9.5

Hot. IniJ'K'ri.-v1 r.'5'3,il'jfir!!i!i>- '-'i wt.i.:'.»ll>-'!<bLd van de overheid dient zich
!!<.:lcvi,!"f IP |vir,..i-ki'n t;-1 hi'iivi.lutilo lnvjrljven, die financiele stem
!«)ln).-vi-i, Vft>r '-,pr;"-ti-iii-•'..••vhift, inr.;w,-:t_i.' on/of technische evolutie, echter
cit-t in!i. '.!]/.•-•.•.'."••• «:.-.-.-ii-:-v ),<•- .TP^I--!-! -.•:i?i niouwe arbeidsplaatsen.

9.9 Het stimulerings- en subsidiebeleid van de overheid met betrekking tot
het bedrijfsloven vereist een meewerekende controle door onafhankelijke
en gespeoialiseerde onderzoeksorganisaties.
9.10 Een stimuleringsbeleid van de overheid, net het oogmerk arbeidsplaataen
veilig te stellen, zonder de commerciele haalbaarheid mede in overweging
te nemen, is gedoemd te mislukken.
9.11 Ingebouwde automatismen in subsidie- en onderateuningsovereenkomsten uit
hoofde van de Wet Investerings Regeling (WIR), die doorsluizing veroorzaken
van aanzienlijke bedragen naar ondememingen, die miljoenen winst maken,
dienen gestopt te worden, terwijl oneigenlijk toegevloeide gelden, dienen
te worden gerestitueerd.
9.12 De kwaliteit von ons betaalmiddel verdient zorgvuldige bewaking o.a. door
het bewerkstelligen van een neerwaardse druk op inflatie en rentestand. De
gulden-duitse mark-relatie, dient bij wijzigingen in de Europese
koersverhoudingen gehandhaafd te blijven.
9.13 Het opstarten van nieuwe en vooral kleinschalige ondememingen vereist
speciale aandacht van de overheid. Voor de financiering van technische
uitrusting, behuizing en kapitaalbehoefte van beginnende ondememingen,
dienen speciale voorkeursregelingen getroffen te worden, zowel in de
fiscale- als in de sociale sfeer. Ook het vergunningenstelsel dient
drastisch te worden vereenvoudigd.
9.U K.1 de behoeftedekking van de rilksinkoopdiensten noet het Nederlandse
midden- en kleinbedrijf bij voorkeur worden ingeschakeld. Ter bescherming
hiervan dienen inschrijvingen van buitenlandse ondememingen alleen bij het
ontbreken van biimenlandse aanbiedlngen overwogen en toegelaten te worden.
9.15 De ontwikkeling en toepassing van micro-electronica in bijvoorbeeld de
informatiea-technieken, zowel als in vele andere takken van Industrie,
vereist een stimulerende begeleiding van de overheid o.a. in de bestaande
instituten van onderwijs. In het bijzonder verdient de kennisoverdracht
op dit gebied van universiteiten en technische hogescholen naar de
markt-sectoren en instituten van lagere onderwijsniveaux speciale aandacht
en stlmulering. De ontwikkeling en financiering in de stadia van experiment
en research vereisen speciale overheidshulp.
9.16 Arbeidslntensieve bedrijven verdienen speciale aandacht teneinde de
kostenfactor van arbeid ten opziohte van kapitaal in evenwlcht te houden
door niddel van fiscale tegemoetkomingen. Het stimuleren van de
ontwikkeling van arbeidsintensieve oroductienethoden als niddel tot het
creeren van arbeidsplaatsen moet vermeden worden.
9.17 Ter bescherming van de situatie van de Nederlandse betalingsbalans zijn
maatregelen tegen het overspoelen van onze markt met producten uit
goedkope lage-lonen landen, respectievelijk net producten uit de
gesubsidieerde oostbloklanden, onvermijdelijk. Door middel van goed
sluitende bilaterale overeenkomsten noet de import/export verhouding net
dergelijke landengeregeld worden. Scheefgroei moet tljdig opgemerkt en
hersteld kunnen worden.

Hoofdstuk X
HET INKOMEMSBELEID
10.1

Een verantwoorde afstand in inkonen tuseen werkenden en uitkeringsgereohtigden bevordert de arbeidsprikkel. Deze afstand niet verder zoeken
in het verlagen van de uitkeringen, doch in een aanvaardbaar loon naar
prestatie verhouding.

10.2

InkomBri.svo>')i«t<'>riri(n'ti voi r vc-ri,oJdflf*rsoneel en trendvolgers dienen
in relati" t.u >::/IHII isvl. !.<•' in K f l i j k v ircite doorvoeren van de nodige
besparinK'T! , <.)>:•/'.• iaCf"Mi -'.orhiilvp niot beRrotingsoverschrijdend werken.
10.3 De uitkerintfen uK hw''^ •;.••„!, WWV en WAO, dc inkomensvervangende
uitkeririRim bl'jv.in v<y>r meruwt. vuriaf 57,5 jaar verder onaangetast.
10. 4 Do voorutollc-:, l,(. •,, c!..:'l;itDlwij-/,i,rir:g van de socials zekerheid is vor de
burger abssnhi'il ondoorr.i.chtu;, ovenal:; het traject tuasen maximum- en
minimum K>on/uHk>>rJnt;. Kike wijzigiiig dient dorhalve ook een
vereoiiV'iud i>;it>; ! < • b^tukenHn. '/onrter afbreuk te doen aan de
noodzakel.i jkheirl hot, hcrbc-f.iririii.f;, hehoeft. het stelsel dringend
verdiii.itjJ i jV':.ni|. ••{•. i^.-inwnrtt tx-n hc-rovorwoging van de beoogde
beziuriitnng^n. t«n l.u vnrwnel;ten U'Sparitig van minder dan i miljard
tot het. .imir JvO<'> ciwlngt tot nadcnknn.
10.5 Bee'le inkunK-nrlx:linnn;it!^ on nalii'.ing in het bedri j t'eleven ter
ondprr.spun.int> viti .•!<•• :>\.:::im.1r.rHi' proe: .in het algemeen en tot verbetering
van de workceU^nteid in lie!, bi.v/,<nciflr, dient In gemeen overleg tussen
de son i Mlt> pjrtrii.Tn vo -T -ie iluur VM'I tenminste de a.s regeerperiode
gerepola te r.l.jr. .
10.6 D(! toekentiing v.-iii jiri.itiivMiipi'Mpori.i-./jt. Uieslsg op het loon blijft een
essHn'If'e 1 .jr-iic'-no' 1 ; vtr. i!" l^-'iiHinrii-ThnrKiolingen.
10.7 Het nrbp!d:. i V"'.rvv. i -":'-n « i , iiiki'rr.-r'rN'le.id voor hot overheidspersoneel
en voor wonvn-T.^ in dc ^i.-!-.iihsVl:oorvl'.! :if>ctoren dienen te worden
d V.inin.'ii rr-i r«;i'jw:rk VMI <\>- door de regering en parlement
U'l'ii.! biidf<'ttiri>ip. Kop(.*!! 'iii/mnechanlamen net inkomensniveaux in
het bMri.it'ali'V'O'i d i m i ' m nni<-;uw f.e worrien vastgelegd, echter met dien
verKUuiclii, d/it, hfti'WK.'irV'-ini. ^in 'm f ?uibtlge secundaire arbeidsvoorwaarden
vein hit. nverii«:.'it:(V!r;,ir,Kfi i n i» ivooi'dn j.«irillelliteit verdisconteerd
10.8

10.9
10.10

Verdr.r>: n i vi;i I'/rinj! vm :i;V.(i;n«n;: |p;>''l't eftn vorschraling in de kwaliteit
vnn lint lcv(>n:im>ivl-/..'ii-.c;i,'iB.fe Hj^.-idcr in het bedri Jfsleven en bij de
overlwid tot. ^ovi-.ir. "v"i 'i'-.ri".:} \o .jiitvikkel ing is fnuiiend voor een
verdert1 ceon'jiriin::ln'. t'i' '-'\n horr-'.o) van de warkgelegenheid.
De VIM jo loncrrJ.w;'*!'..- i in/f vcivii^ l----p;olF.1ding, geen bovoogding. De
verantwoordul '..ikhiiij | if/t, bi , ij.? n.ci.iln partners.
Inkomensgarsrlifp kiii:ri--r: t-.i.'t .r!>i-r-von worden. De huidige minima en
ultkeringer. '.llfiirn WU;T rufy/l i.iV: n i " « t vprder verlaagd te worden. De
noodzakf'li.ikf sCrtanrt 'i;.-.;;cti ni M.o-raUii.niuni I oon/uitkering en het netto
modale ink'.-swii, - l i ' M i 1 ,'oriT' -wi! !e worden do<or verhoging van het
nodal o inkoTci:.

Hoofdat.uk XI
WERKGHJKWIMF. i t>:; 'P .f 1!'
Het trare l.^rvl'/.. \:i--. ••• •«< '•!'jA'-lo">t.-hiM.l Ja mede het gevolg van de
invfi!3tprini;'iv«uv.? • vtr< ':> . !'jii:'i/t'rli'v«n. Oe?treofd moet worden naar
verbet'.rinp V.-T in-1, ..s..:• -i-t,'.•,•:(>••:* I in;:.i:H. in ovorleg met de sociale partners.
11.2 VoUttlir t;, r:-.'-:' vit. .'. •.; .rk 'H'.v.Tii'-H j;-. nnc.h door de overheid, noch
door he I iv.-l!"!.'!"! li'-.'-'i- ,, ••\-.--i !•:>?! i.'': I,.-- ho'i'tivlooden
11.3 Eeoriomifcoh') ,';r---t;i >:•• i-'::, •/•.;: >v\_i';u:tOP-SI, die de vorbetering van de
werkgelfifjun'rif'i'i pi i;i •.;•.•:' kvu !*»;r!vy.j-;ci'.:ii, echter pezien het hoge
irbeidi'MHnbuti in Ni'-'i'-t'tMid, r.icol. sp^'t.M^uia]r.
11.4 Hoi, l..-;-»if*.lt-!t.f'. .. .vr> i.v1 '';r-"ii.<::>Tii:tr !c-ki>rt van de overheid naar
iwi».!'i?i;i! ','" '<"
-.'•' :• r.r-.' 'i1.'., 'v ^-j-iiv t.r-t hei-stol van de

wergelegenheid.
11.5 Arbeidstijdverkorting lost het werkgelegenheidsprobleem niet op.
ATV neigt tot het duurder maken van de factor arbeid. De
herbezettingsgraad is minder dan 30X, derhalve zijn de kosten van
herbezetting in vergelijking met debesparingen te hoog.
11.6 VrijwiUige verdeling van arbeid kan een bijdrage leveren tot verbetering
van de werkgelegenheid, raits voorkomen wordt, dat de factor arbeid niet
duurder wordt.
11.7 Werk met behoudt van uitkering impliceert beroepsmatige arbeid op de
reguliere arbeidsmarkt, is derhalve concurrentie vervalsend. Echter,
resulteert in ca. 50X blijvend work. Bij de huidige werkloosheid, nits
de projecten selectief en tijdgebonden zijn, is deze remedie aanvaardbaar.
11.8 Sending, her- en bijscholing met behoudt van uitkering, dient bevorderd
te worden, raits onder controls van het arbeidsbureau.
11.9 Het financieren van werkgelegenheidsprojecten, door middel van het
terugploegen van uitkeringen, levert in -VOX van de plaatsingen
herbezetting van structurele arbeidsplatsen. Deze methode verdient de
voorkeur, indien het gebruik van uitkeringsgelden in het geding kovb.
11.10 De invoering van een verplicht leerlingenstelsel voor het bedrijfsloven
en overheid, toegespitst op drie opleidingskaders te weten: lage-,
midden- en hoge kaders. Het aantal ter beschikking te stellen leerlingenplaatsen dient gerelateerd te worden aan het aantal werknemers per bedrijf
of dienst en aan de gemiddeldeleeftijd van het personeelsbestand per
kader. De overheid draagt minimal 50Z van de loonkosten op basis van het
minimumloon/jeugdloon bij, voor de duur van de opleidingen. Financiering
is made mogelijk uit de besparingen op uitkeringen. Deze oplossing is in
het bijzonder bedoeld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en ter
ondervanging van de hiaten in de aansluiting tusaen regulier onderwijs
en bedrijfaleven/overheid.
11.11 Het stimuleren en medefinancieren van de herinvoering van bedrijfs- en
opleidingsscholen buiten het regulair onderwijs. Deze opleidingen
verwerven volledige onderwijsbevoegdheid op LBO, MBO en HBO niveau, naar
vallen echter niet onder de jurisprudentie van het Ministerie van
Onderwijs.
11.12 Aanvragen van vergunningen voor het in dienst nemen van buitenlandae
werkneners dienen principieel afgewezen te worden. Uitaluitend indien
bewijsbaar kan worden aangetoond, dat op grond van de extreem hoge
opleidingseisen, die aan de kandidaat moeten worden gesteld, ter vervulliag
van de vacature op de Nederlandse arbeidsmarkt geen kandidaten beachlkbaar
zijn, kan toestenming worden overwogen. De op deze tewerkstelling
betrekking hebbende arbeidsoontracten dienen een beperkte looptijd te
hebben.
11.13 De ontwikkelingen inzake de vervroegde uittredingen uit het arbeidsproces
baart zorgen. Reeds nu soupeert de financiering van deze regelingen circa
3X van de loonsom. Actuarieel zou moeten worden onderzocht, of vervroegde
pensionering in fasen betaalbaar is. Als middel tot bestrijding "an de
werkloosheid meet het beslist vorden ontrad en, mode gezien de nagere
herbezettingsgraad van minder dan 25Z.

11.1

********++************#********************************************+***********»*
Hoofdatuk XII
SOCIALE ZEKERHEID

12.1 De Invoering van de herziening van het stelsel sociale voorzieningen,
is gefonnuleerd door het kabinet Lubbers voor de a.s. kamerverkiezingen
in 1986 is te overhaast. De complexiteit en de vaak dramatische gevolgen
van de voorgestolde wijzigingen, vereisen een bredere parlenentaire
ondersteuning, dan de huidige WD-CDA coalitie.
12.2 Er dient naar wegen gezocht te worden, om alle thans bestaande verplichte
pensioenregelingen, in een overkoepelende polis onder te brengen. Een
studiecommissie uit de partij dient t«s worden belast met een
voorbereidend onderzoek.
12.3 Er dient een landelijke ziektekostenregeling te worden ontworpen, die de
bestaande wettelijke en private regelingen absorbeert. Een positieve
uitwerking ten gunste van de burger moet daarbij uitgangspunt van overleg
zijn, met een premieverlagend effect voor de basisdekking.
12.k De kinderbijslag vanaf het vierde kind dient te verdwijnen. De
uitkeringsbedragen dienen in die 7,111 gewijzigd to worden, dat het eerste
kind in aanmerking kont voor de norm + 30%, het tweede kind voor de norm
en het derde kind voor do norm - 3OT. Kinderbijslagbetalingen naar het
buitenland dienen onderworpen te worden aan het principe van woonlandverhoudingen.
12.5 De koppeling tussen de laagste inkomensdervinguitkering en het minimuraloon blijft gehandhaafd.
12.6 Bij de bepaling van de hoogte en de duur van de inkomenadervinguitkeringen
noeten arbeidsverleden, individuele economisohe omstandigheden en de in
het verleden betaalde premies doorslaggcvend zijn.
12.7 De sociale zekerheid, in het bijzonder op het niveau van de absolute
minima, dient ook in tijden van economlscha teruggang ontzien te worden.
12.8 Bij de vaststolling van inkomensdervinguitkeringen moet de relatie
tussen betaalde premie en uit te keren budrag worden gehandhaafd.
12.9 Misbruik en oneigenlijk gebruik van aocinle uitkeringen, dient met kracht
te worden bestreden. Aan het Hoofdbeotuur z«l over dit onderwerp een
studie-nota worden voorgelegd.
***************t***********************.1.************'>4t4 it***-********************

Hoofdstuk XIII

13.5

De rentevrijstelling dient aanmerkelijk verhoogd te worden. De saldomethode moet worden afgesohaft.
13-6 De progressie in de belastingtarieven dient afgevlakt te worden.
13.7 Aan de inflatiecorrectie mag niet getomd worden. Bestudeerd moet worden,
of een inflatieneutrale belastingheffing verwezenlijkt kan worden.
13.8 De regeling met betrekking tot het gczinsinkomen is uitermate ingewikkeld
geworden en kampt met aanzienlijke uitvoeringsproblemen. Overwogen moet
worden, of de huidige regeling vervangen kan worden door een stelsel,
waarin het totale gezinsinkomen over beide echtgenoten verdeeld wordt.

Hoofdstuk XIV
ENERGIEBELEID
14.1 De aardgasreserves aienen gereserveera te Diijven voor de klein- en middel
grootverbruikers, met uitsluiting van de kraohtcentrales en industrieen
met exorbitant* verbruikseenheden, de zgn. giganten-afnemers. Deze
bedrijven nemen Jaarlijks ongeveer 50% van de gasafzet voor hun rekening.
U.2 Kernenergie dient als alternatief voor de opwekking van energie.
Stroomkostenontwikkeling op Europees niveau, alsmede negatieve concurrentie
verhoudlngen, liggen hieraan ten grondslag, alsmede de ontoelaatbare
hypocrisie, dat wel stroom uit kerncentrales wordt ingevoerd.
U-3 De overheid geeft richting en onderstejning naar het onderzoek voor veilige
opslag van kernafval. Hiertoe kxinnen alle instituten van wetenschap
worden ingesohakeld .
U.4 De prijsrelatie tussen de marktprijzen van aardgas en huisbrandolie dient
te vervallen en plaats te maken voor de relatie aardgas ten opzichte van
stookolie. Prijsaanpassingen bij dalende aardolioprijzen moeten voor de
gehele narktsector en particuliere verbruikers tenminste binnen vier weken
zijn beslag krijgen. Er dient op te worden toegezien, dat ook die producten
waar de energiekosten een zeer wezenlijk bestanddeel uitmaken van de
kostprijs een neerwaartse marktbeweging volgen. Niet alleen verhogen,
maar ook verlagen.

HET FISCALE BELEID
13.1

De invoering van een BTW-tarief client, desnoods in fasen, te worden
gerealiseerd. Voorkomen moet worden, dat het geheel van oiaatregelen niet
resulteert in nndelige invloed voor dc burger. BTW-tarieven mogen geen
middelen zijn voor het verkapt doorvoeren van belastende fiscale
maatregelen ir. de conaumptieve sector.
13-2 Vereenvoudiging van hot belastingetelsel, waarondcr de onvolwassen
regelingen intake tweeverdieners, voordeurdelers, is dringend vereist en
verdient hoge prioriteit.
13.3 Verlaging van de veel te hoog opgeschroefde belaslingen, in het bijzonder
van de hoogste tariefgroepen, blijft urgent. Een verlaging van de tarieven
voor de loon- en inkomstenbelasting client in do aankomende kabinetsperiode
zijn beslag te krijgen13.4 De aftrekbaarheid van rente op schulclen mot inbegrip van de wettelijke
regelingen, terzake de fortfaire wriardelx-'pullng van woningen dienen
onverkort gehandhaafd te hlijvon.

Hoofdstuk XV
RBGIONAAL BELEID
15.1 Ter bestrijding van zeer hardnekkige, structurele werkloosheid in
bepaalde regie's, dient een sociaal-economisch stcunbeleid op basis van
een langlopende verbintenis te worden ontwikkeld. Dit beleid dient de
regionale structuur te versterken en de regionale werkgelegenheid te
vergroten.
15.2 De investeringspremieregeling is een van de niddelen om in de zwakke
regio's nieuwe vestigingen aan te moedigen. Onderlinge ooncurrentie moet
vermeden worden.
15.3 De arbeidsmobiliteit in de betreffende regio's in hot bijzQnder dient
beter ontwikkeld te worden met ondersteuning van overheid en
plsatselijk bedrijfsleven.

15-4. Voor een doelmatige behandeling van de vter-grote-steden- problematiek,
dient overwogen te worden de status van provincie/gewest toe te kennen.
********###*********+********** ***** ******** i* I*
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Hoofdstuk XVI
HIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
16.1

16.2

g
h
i
0
k
1
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n
16.3

In het midden- en kleinbedrijf vindt het overwrote deel van de Nederlandse
werkende bevolking een baan. Het is op deze uiterst belangrijke
marktsectoren, dat de overheid haar aandacht moet concentreren, waar
zaken als werkgelegenheid, technische innovatie, loonmatiging,
herkapitalisatie, deeltijdbanen, etc. in het geding komen.
De overheid dient zich tot taak te stellen haar beleid op de behartiging
van de belangen van het midden- en kleinbedrijf af te stemmen, waar het
gaat ora:
kapitaalbehoeftedekking en kredietverlening;
technische innovatie en kennisoverdracht, o.a. inzake de toepassing van
micro-electronische technieken;
de verbetering van de communicatie vise versa tussen de univereiteiten en
teohnische hogescholen enerzijdc en het midden- en kleinbedrijf anderzijds,
inzake kennisoverdracht en het kenbaar maken van de behoeften;
het elimineren van bestaande ambtelijke belemneringen bij het starten van
nieuwe ondernemingen, alsmede het aanpassen van de bestaande regelgeving,
die als vermorzelend wordt ervaren;
het wegnemen van de onaanvuardbare voorkeurposities die aan "nietNederlanders" ten deel vallen, o.a. bij het starten van nieuwe
ondernemingen j
de invoering van een wuttelijk leerlingenstelsel;
democratisering van de comnussarissen- en directiestatus:
verbetering van de positie van do mecwerkende echtgeno(o)t(e);
vrijstelling van vermogensbelasting voor de onderneming;
bestrijding van illegale bcdrijfsuitvoering en merkenvervalsing;
herinvoering van vervroegde investeringsafschrijving;
kwaliteitsverbetering van het management;
bestrijding van para-commercialisme;
versoepeling van de winkelsluitingswet.
De overheid neemt maatregelcn, dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf
bij voorkeur wordt ingeschakeld waar het gaat om behoefte-dekking van
de overheid zelvo (bijv. dofoncieopdrachten), alsmede bij het
verwezenlijken van ontwikkt'lingahulp in natura.

Hoofdstuk XVII
LANDBOUVI EN VISSERIJ
17.1 De steeds groter viordendo productlvitea.t per bedrijf en per hectare
stelt extreem hoge eisen aan de (.echnische uilrusting en bekwaamheid en
kapi taalbehoeften.

17.2 Ook het milieu korct steeds meer in het gedrang door de overbegrazing,
mestoverschotten, insectenbestrijding on mechanisatie.
17.3 Centraal in het ovorheidsbcleid dient te staan de overtuiging, dat
Hederland van oorsprong een tigrarisch-exporterend land is. Het E.G.landbouwbeleid dient ons land te dicn aanzien ten voile recht te doen
wedervaren.
In Nederland moet raeer pLiats zijn voor het midden- en kleinbedrijf in
de land- en tuinbouw. Het zijn hoofdzakelijk de mammoetbedrijven, die het
milieu onevenredig belasten.
17.5 De fiscale wetgeving dient rekening te houden net respectievelijk waar
nodig aangepast met betrekking tot de problemen van opvolging, benodigd
vermogen en zelfstandigheid van de agrarische bedrijven.
17.6 Productie-aanpassingen in hot licht van de overschotten, dienen op
Europees niveau geregeld in die zin, dat onze traditionele exporterende
functie geen geweld wordt aangedaan. Ook de evenredigheid en redelijkheid
van contingenteringen, dienen speciale aandacht in te bouwen voor de
kleine, pas gestarte, nieuwe ondernemingen.
17.7 On de levensvatbaarheid van kleine en nieuwe ondernemingen niet onmogelijk
te maken, dienen de landbouwprijzen onder controle te blijven. De
expansiedrift van de raammoetbedrijven vermorzelt elke vorm van
kleinschaligheid.
17.8 Vangstbeperkende maatregelen dienen in alle redelijkheid en in E.G.verband rechtvaardig toegepast te worden. Onze viGserijtraditie dient ook
in dit opzioht geen geweld te worden aangedaan.
17.9 Alle vangstquota voor de vismeelindustrie dienen geannuleerd te worden en
ten goede te komen aan de visserij voor consumptievis.
17.10 Aan de zinlozo PK-rane dient «en einde te worden gemaokt. Aan het
motorvennogen dient afhankelijk van de vangsttechniok duidelijk olafonds
te worden gesteld.
17.11 Aan de kwaliteit van vangst, transport, verwerking, opslag en verkoop van
vis en visproducten dienen de hoogste eisen te worden gesteld.
*************«********»*********************+*>!•*****************#****************

Hoofdstuk XVIII
VERVOER EN VERKEER
18.1 Aan het storingvrij functioneren van het openbaar vervoer, ook in crisis
situaties dient speciale aandacht te worden besteed.
18.2 Het openbaar vervoer dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor een
zo groot nogelijk publiek.
18.3 De veiligheid van do gebruiker van het openbaar vervoer dient verzekerd
te zijn, waar nodig dienen beschermende maatregelen getroffan te worden
voor personeel en gebruiker.
18.4 De verkeersveiligheid moet op alle bestuurlijke niveaux de hoogst mogelijke
prioriteit krijgen. Maatregelen moeten met grotere sanctionele bevoegdheld
kunnen worden doorgevoerd.
18.5 Het rijden onder invloed van drugs of andere geestverruimende middelen
is eveneens een crimineel delict en dus ook strafbaar.
18.6 Het particu].ier vervoer is van secundaire betekenis in verhouding tot het
openbaar en professionelo goederen/peraonenvervoer.
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21.8 Voor de deskundige uitvoering en naleving van de milieuwetgeving dlenen
op alle daarvoor bestemde bestuurlijke niveaux profesaionele afdellngen
te worden bemand met verstrekkende wettelijke bevoegdheden. Aan de
instruotieve voorlichting dient veel aandacht gegeven te uorden, bemand
met verstrekkende wettelijke bevoegdheden. Aan de instructieve voorlichting
dient veel aandacht gegeven te worden.
21.9 Universiteiten en technische hogescholen dienen betrokken te worden in de
ontwikkeling van milieu vriendelijke productietechnieken, apparatuur en
processen, noodzakelijk voor het__herstel van een aangetaet milieu, alsnede
in de opleiding in de railieuhygiene.
21.10 Op de drie bestuursniveaux, te weten Rijk, Prpvincie en Geneente, dient
een meer integraa] milieubeheer en een efficient ailieubeleid gevoerd te
worden ter vereenvoudiging van de regelgeving, alsmede tot bespoediging
van controleerbare procedures.
21.11 Het stelsel van vergunningverlenging binnen de milieuhygienische wetgeving,
dient een verregaande integratie te ondergaari, waarbij de nadruk op
provinciaal en gemeentelijk niveau moet komen te liggen.
21.12 Gestreefd moet. worden naar een grotere betrolckenheld van de burgers bij
wetgeving, die de bescherming van ons milieu tot doel heeft. Daarnaast
moet een grotere doorzichtigheid van de regelgeving, alsnede grijpbare
mogelijkheden tot doortastend optreden geschapen worden.
21.13 Urgente zaken van accute irdlieuverontreiniging en milieubedref, zoals
verzuring van ona klimaat, overbemesting met gevolg verontreinigde grond,
oppervlakte- en grondwater, insectenbestrijding, gifbelten, lawaaioverlast,
etc. vragen ora onmiddellijke deskundige ingrepen.
21.14 Grots aandacht dient de komende jaren te worden besteed aan de omvang van
de problemen, die de navolgende vraagstukken in de toekomst zullen
opleveren, /.oals: verdroging, onderwaterbodems, de problematiek van de
koolatofdioxyde, railleuproblemen van de derde wereld en problemen in net
binnenmilieu (leefomgeving binnenskamers).
21.15 De eis tot het overleggen van industriele stoffenbalansen is ter controle
op de naleving van de bepallngen in de betrekking tot de milieubeschenning
dwingend noodzakelijk.
21.16 De thans bij het parlement in behandeling zijnde milieuwetgeving dient net
voorrang te worden behandeld.
21.17 Ook in Europees verband moet men zich sterk naken voor sanering van de
grote "vuurhaarden" nl. de energiecentrales. Zij vormen de grootste
veroorzakers van de zure regen.
21.18 Overwogen zal moeten worden on in Nederland, zoals dit ook in Duitsland
staat te gebeuren, de auto-katalysator dwingend voor te sohrijven, dit ter
reductie van het zwavelgehalte.
21.19 Gezien het grensoverschrijdend karakter van de milieuproblenen dient er
een goed werkend internationaal overlegkader in het leven geroepen te
worden, waarbij men landen als Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Oostenrijk,
alsmede Oost-europa een associatieve saoenwerking bewerkstelligd dient
te worden.
*#**^***********#************+******+*********** *»*****************+************
Hoofdatuk XXII
HET BELEID VAN STAD EN DORP

22.1 De invoering van de raamwet stads- en dorpsvernieuwing vereist een snelle
en duidelijke begeleiding, alsnede toelichting op de financiele
consequenties voor de gemeenten.
22.2 Aan de decentraliserende opzet van de wetgeving dient bij de toepasslng
geen afbreuk te worden gedaan.
22.3 Door amendering op de bestaande wetgeving dienen verstrekkende waarborgen
verkregen te worden ter bescherming en instandhouding van streekgebonden
culturele waarden, gebruiken en bezittingen.
22.4 Het huidige woonwagenbeleid met het spreidingsoogmerk kan sociaal goed
bedoeld zljn, in de praktijk is het onuitvoerbaar. Doorvoering onder
dwang is discriminerend en mensonwaardig.
22.5 Het zelfstandig wonen van onze bejaarden in de alledaagse woon- en leefgemeenschappen is een voorwaarde voor een evenwichtlg en stabiliserend
leef- en gedragspatroon. Burger en overheid hebben de taak en de plicht
te zorgen voor de vereiste faciliteiten om deze veronachtzaamde
noodzakelijkheid wederom te realiseren.
22.6 De overheid dient hogere prioriteit te verlenen aan de dorps- en stadsvernieuwing, in verband met de steeds verder teruglopende vraag naar
nieuwbouwwoningen.
V.,
22.7 De verdeling tussen de woningwethuurvoningen en koopwoningen dient waar
mogelijk afgestemd te worden op de vraag. Het realiseren van het toegewezen
quotun is secundair.
22.8 De grondprijs dient onder controle van de overheid te komen.
22.9 Verkoop van grond verdient de voorkeur boven het in erfpacht geven door
de overheid. Aan het in erfpacht geven van grond mogen geen restrictieve
bepalingen verbonden worden.
22.10 Het automatisme in de jaarlijkae huurverhogingen dient doorbroken te
worden. Exploitatiekosten dienen de basis te vormen voor het bepalen van
een huurverhoging.
22.11 De BTW-heffingen in de bouw dienen ter verbetoring van de werkgelegenheid
en als stimulering in de bouwsector voor een periode van vijf jaar te
worden opgeschort. Overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning
dient onmiddellijk te verdwijnen.

Hoofdatuk XXIII
ONDmiJS
23.1 De kwaliteit van ons onderwijs laat in meerdere sectoren veel te uensen
over.
23.2 De snel opeenvolgende ingrijpende wijzigingen in het systeem dreigen
destabiliserend en verwarrend te werken. Het veranderen is tot doel
verbeven, terwijl het slechts een middel kan zijn.
23.3 Door de invoering van steeds raeer zogenaande alternatieve en/of ereatieve
bijvakken, komen de essenti'e'le zaken, zoals: taal, rekenen, aardrijkskunde
en geschiedenis in het gedrang.
23-4 Hat zogenaamde "vredesonderwijs" is volslagen overbodig, vrijheidsonderwijs evenzeer.
23.5 Kennisoverdracht blijft de primaire taak voor het onderwijs. Educatie,
vorming en maatschappelijke scholing behoren slechts zijdelings tot de
opgave van het onderwijs. In deze zaken hebben de ouders de primaire taak.

23.6

Het ontbreken van de 'in oorsprong beoogde aansluitingen tussen de
verschillende typen van onderwijs is een van de belangrljkste tekorfckomingen in het huidige onderwijsstelsel.
23.7 Uitgangspunt van elk onderwijstype dient weer te zijn, de pupil de kennis,
vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen om in het maatschappelijk leven
in de beoogde richting en positia te kunnen functioneren.
23.8 Aan het onderricht in de Nederlandse teal dient veel grotere aandaeht
te worden besteed. De taaltechniek en toepassing vereisen nietwe aanpak.
23.9 De selectie tussen Alfa- en Beta-leerlingen, overigens een van nature
ontvangen aanleg, dient vroegtijdig erkend en gereapeoteerd te worden.
23.10 De jarenlange bewuste indoctrinatie door ultra-linkse elenenten op alle
onderwijsniveaux is niet alleen kortzichtig en bekrompan, naar w«rkt
renunend op de ontwikkeling van de leerling. Maatsohappijleer is veelal de
vlag die deze eenzijdige en oneigenlijke lading moet dekken.
23.11 De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het optimaal funotioneren
van het onderwijssysteem, onder naar verantwoordelijkheid valt evenee&s
de bewaking van de vereiste objectiviteit en kjnditeit van het onderwijs.
23.12 Het vak licharaelijke opvoeding vereist veel meer tijd en aandaeht. Ook het
onderricht voedingsleer voor alle jaargangen in het basis- en voortgeaetonderwijs wordt node gemist.
23.13 Aan een uiddenschool bestaat in Nederland geen behoefte. De niveUerende
invloed op de ontwikkeling van vooral normaal- en meerbegaafde leerlingen
is funest. De minst begaafde leerling bepaalt tempo en niveau.
23.14 Aan de in Nederland woonachtige en schoolgaande jeugd van anderstalige
etnische minderheden, dient in naschoolse uren extra aandaeht te worden
besteed voor het onderricht in de Nederlandse taal. Onderricht in de taal
van het land van herkomst is slechts mogelijk in buiten de schooltijd
vallende lessen. De daaraan verbonden kosten dienen voor rekening van de
betreffende ouders te komen.
23.15 Aan begaafde leerlingen moet het mogelljk zijn selectieve aandaeht te
besteden, tevens dienen mogelijkheden voor versnelde doorstroming
geboden te worden.
23.16 Vanaf de eerste jaren basisschool dient het vak "informatie-techniek" te
worden gegeven. Moderne apparatuur dient versneld ter beschikking te koaen.
23.17 Het MAVO- en HAVO- onderwijs verschraalt. Aansluiting op het voortgeaet
hoger- en beroepsonderwijs faalt. Dit onderwijs dient inhoudelijk
verbsterd te worden.
23.18 Aan verdere experimenten in het onderwijs is geen enkele behoefte. Alleen
kwaliteitsverbetering is in het voortgezet onderwijs dringend geboden.
23.19 Het beroepsonderwijs heeft dringend behoefte aan betere maatschappelijke
orientatie op het bedrijfsleven en aansluiting op de arbeidsaarkt. De
markt beweegt, het daarvoor bedoelde onderwijs stagneert en is. verstapd.
23.20 Herinvoering van bedrijfsscholen met eigen onderwijsverantwoordelijkheid
ia onontkoonbaar voor het beschikbaar konen van beter toegeruste jonge
menseri die hun plaatsen in de bedrijven kunnen innemen.
23.21 Een wettelijk leerlingstelsel dient op korte tennijn te worden
gerealiseerd. Een studiecommissie uit de partij uoet net de voorbereiding
en planmatige structurering belast worden, resulterend in een deskundig
advies aan het Hoofdbestuur.
23.22 De neiging tot bevoogding in de studiefinanciering dient voorkonen te
worden. Aan de zelfstandigheid van de student dient geen afbreuk gedaan te
worden.
23.23 Schoolgeldheffingen over basis- en voortgezetonderwijs dienen te vervallen.

23.24 Het onderwijsstelsel wordt zo ingericht, dat iedereen gelijke kansen
heeft. De natuurlijke verschillen in.begaafdheid worden als positief
ervaren voor de verwerkelijking van oeii ideale samenleving, waarin de
een de ander aanvult. Voorkomen wordt, dat deze versohillen leiden tot
(bevestiging van) sociale ongelijkheid.
23.25 De leerplicht geldt voor ifidoreon v:m hot vierde Lot en met het
zeventiende jaar.
**+***************+**************************«
Hoofdstuk XXIV
WELZIJN W VOLKSGEZONDHEID
24.1 De vrijheid van de burger om zijn leven naar eigen behoefte en overtuiging
in te richten is een onaantastbaar recht, nits dit gesohiedt binnen de
door de wet gestelde grenzen en rechten van anderen hierdoor niet nadelig
worden geschaad.
24.2 Het is de task van de overheid in samenwerking met burgerlijke initiatieven
om hen, die niet volledig en zelfstandig aan het maatschappelijk gebeuren
kunnen deelnemen te ondersteunen en waar nodig hulp te verlenen.
24..3 Ben geb'mancipeerde zelfstandigheid van het individu in de beste waarborg
voor een voluaardige participatie aan het samenlevingsgebeuren.
24.4 Voor de instandhouding van het hoge peil van de geaondheidszorg, de
waarborg voor een goede gezondheid van de burger, zijn zeer hoge financiele
middelen vereist.
24.5 Om enerzijds de gezondheids7.org betaalbuar te houden en anderzijds de
medisch-technische kwaliteit te bestendigen, is strenge budgettering,
kostenbewaking en automatisering vereist.
24.6 Gestreefd moet worden naar het inwerkingstellen van een algeraene
ziektenkostenverzekering, volksverzekering, waarin een basispakket van
voorzienlngen is opgenomcn, met doamaast de keuze raogelijkheid tot het
bijverzekeren op vrijwillige franchise.
24.7 Het patientenrecht dient op korte termi.jn gedetailleerd en bindend te
worden gerealiseerd.
24.8 De alternutieve geneeswijzen en geneesmiddolen verdienen een volwaardige
plaats in het verzorgingspakket van de burger. Zij zijn aan gelijke
strenge norraen van kwaliteit onderworpen als de traditionele geneeswijzen
en geneesmiddelen.
24.9 In principe dient elk erkend ziekenhuis te beschikken over een goed
functionerende pol.'k?.inische oerste-hulppost.
24.10 Een volwaardig gehandicapten- en bejaardenbeleid veronderstelt een
profesaionele opleiding en dienstverlening. Binnen de bestaande
universitaire opleidingsprognimma's, dient voor deze takken van de
gezondheidszorg een gespecialiseerde opleiding gereserveerd te worden.
24.11 Voor de dagelijkse zorp, en begeleiding van thuiawonende gohandicapten en
bejaarden dient een overkoepelend samenwerkingsverband ges_chapen te
worden, waarin alle professionele- en leken diensten gecoordineerd kunnen
plaatsvinden.
24.12 Met betrekking tot de gehandicapten en de bejaarden dienen de belangentegenstellingen, de rechtsongelijkheid weggenomen te worden door het
bevorderen van inspraak en medebes]isaingsbevoegdheid in het te voeren
beleid en door de doorbreking vnn de eenzijdig gerichto besluitvorming.
Er wordt wel over, maar riooit mot dp betrnkkerieri gcsproken.

24.13 Gezien de veelonvattonde problematiek met betrekking tot het totale
jeugdbeleid, dient de benoeming van een StaatssecretariB jeugdbeleid
ernstig overwogen te worden.
24.14 Randgroepjongerenprojecten, door de scholen zelf in te vullen en gerieht
op de specifieke problemen van een bepaalde groep jongeren waar men op
dat moment nee te raaken heeft. In dit kader valt ook te denken aan
preventieproj ecten.
2,4.15 Een aangepast politie-apparaat, een uitgebalanceerd landelijk kinderpolitie beleid, een eigen surveillance en een optlmale doorvervijzing
naar verschillende hulpinstanties, die 24 uur per etoaal bereikbaar
moeten zijn. Door de toenemende normvervaging is het helaaa noodzakelijk,
dat de jeugd geleerd moet worden respect voor zichzelf en anderen op te
brengen, door op een normals manier zonder agreesie met elkaar en anderen
te leren communiceren. Ouders en opvoedera dienen hierbij nauw betrokken
te worden.
24.16 Op het bijzondere jeugdwerk en de ambulante hulpverlening, dient waar
mogelijk niet bezuinigd te worden.
24.17 Alle mensen zijn aan elkaar gelijk. Man en vrouw zijn volstrekt
gelijkwaardig en hebben recht op gelijke maatschappelijke posities en
behandeling. Eroancipatie mag echter niet leiden tot bedilzucht of tot
bevoordeling van de ene sexe boven de andere.
24>18 Elke vorm van discriminatie in de menselijke relaties dient te warden
verboden.

25.7 Kunst en oultuur zijn geintegreerde bestanddelen van het vaderlands
erfgoed. Het bewaren, verrijken en overdragen van dit erfgoed is een
proces waar iedere Nederlander aan deelneemt. De overheid heeft als taak
het scheppen en in-stand-houden van mogelijkheden voor alle Nederlanders
om optiraaal aan dit proces deel te nemen.

Hoofdstuk XXVI
SPORTBELEID
26.1

Het totale sportgebeuren in onze samenleving is van onmiskenbare betekenis
voor het welzijn van ons volk.
26.2 Het beleM van de overheid dient er op gerieht te zijn, dat sportaccomodaUe in voldoende mate en vereiste kwaliteit bescnikbaar is.
26.3 De georganiseerde sportbeoefening en haar organisaties dienen niet
betrokken te worden bij politiek geharrewar, nog minder als factor bi.1
het politiek handelen gebruikt te worden.
26.4 De overheid bemoeit zich niet oet de door de sportorganisaties
gearrangeerde Internationale uitwisselingen.
26.5 Gedacht moet worden, ter dekking van de kosten van medische hulp en
ziekteverzuim, aan het ontwerpen van een club-polia (verzekering).

Hooi'dstuk XXV
KONST EN CULTUURBELEID

Hoofdstuk XXVII

25.1 De BKR-regeling dient te verdwijnen.
25.2 Kunst is het belep op onze dagelijkse boterham. Kunst is de verfraaing
van ons bestaan. Als zodanig is de kunst waard in al haar uitingen
paKsend boscherrad te worden.
en kunst-uitingen zijn voor elke burger bedoeld en toegankelijk.
25.3 Kunst
Bijval en kritiek vormen de aanraoedigingen voor de kunstenaar tot
grociende prestaties.
restauratie van cultxiur-historisch erfgoed, ongeacht in welke
25.4 De
hoedanigheid aanwezig, vereist de ondersteuning en instandhouding van en

HEDIABKLEID

door de overheid.
van kunst in de vorm van muziek, toneel, dans, orkesten en
25.5 Uiting
verenigingen, hetzij beroepsmatig hetzij op amateuristische basis, dienen
door de overheid geatimuleerd en ondersteund te worden. Het opheffen of
samenvoegen van groepen of orkesten dient vermeden te worden, ter
bescherming van eigen karakter en streekgebondenheid.
25.6 In verband met het voorgaande, wordt een Raad voor de Kunet ingesteld.
De raad beslist over subsidie-aanvragen en subsidieverdeling. Deze taken
verricht de RvK in het kader van zijn hoofddoelstelling: net waarborgcn
van de vrijheid en onafhankelijkheid van de kunst en de kunstenaars.
De RvK worrit voorgezeten door de vertegenwoordiger van het Ministerie
van WVC. Verder hebben hierin zitting vertegenwoordigers van plaatselijke
en regionale overheden en vertegenwoordigers van kunstacademie's,
beroeps- en amatcurverenigingen voor kunstzinnige activiteiten, alsnede
vertegenwoordigers van musea, conservatoria en andere kunstzinnige
inslellingen.

27.1 Het huidige omroepbestel werkt polariserend, verketterend en versohralend.
Dit systeem heeft zijn actualiteit ten voile verloren.
27.2 Het thans bestaande zuilensysteem, gebonden aan religie, politieke
opvatting, sexuele geaardheid e.d. dient vervangen te worden.
Een begeleidingsconmissie nediazaken uit de parti j dient de mogelijkheid
te onderzoeken tot het instellen van drie ongebonden regionale
zendgemachtigden, te weten:
a onroep Noord-Oost (Gronlngen, Friesland, Drenthe, Overi jssel en Gelderland)
b Omroep Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)
c Omroep West (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland).
De genachtigden a en b bezetten zender 1 , geraachtigde c bezet zender 2.
Zender 3 blijft gereserveerd voor commerciele gemachtigden.
27.3 Aan verspreiding en ontvangst van buitenlandee uitzendingen via kabel,
sateliet of straalzendingen, dient generlei belenmering te worden gegeven.
27.4 De kabelraamwet dient de volledige vrijheid van keuze voor de burger om
wel of niet te worden aangesloten op een kabelnet, te waarborgen.
27.5 Het vrijlaten van reclames op de sportvelden ook tijdena beelduitzendingen
en het opheffen van sancties dient met voorrang te geschieden. Het mediabeleid kan nooit bedoeld zijn, om een vorm van beperkingen op te leggen
aan de gebruikers of makers van het nediagebeuren. De reclame heeft nog
nooit iemand gestoord, de reclame is in iader geval niet indringend.

Hoofdstuk XXVIII
HET EUROPESEBELEID
28.1

De Europese eenwording is levensnoodzakelijk voor de instandhouding van
ons politieke, economische en maatschappelijk bestel.
28.2 Nederland moet zioh in E.G.-verband als een inspirerend, near vooral
betrouwbaar bondgenoot gedragen.
28.3 De behartiging van onze nationale belangen vereist in het E.G.-beraad
onze actieve aandacht en waakzaamheid.
28.4 De tot standkoming van:
a een Europees monetair stelsel;
b een Europees vervoersbeleid;
c een Europees rcilieubeleid;
d een Europees vreemdelingenbeleid;
e een Europees paspoort en betaalmiddel,
eisen de hoogste prioriteit.
28.5 De inmiddels gestarte samenwerkingsprojecten Esprit en Eureka zijn goede
voorbeelden van Europees denken en handelen.
28 6 De besluitvaardigheid van de Europese conmiBsie als uitvoerend orgaan
van het Europese parlement vereist meer zelfstandigheid. Behalve inzake
souvereiniteit en zelfstandigheid van de deeljiemende landen, meet de
commissie haar besluiten met eenvoudige meerderheid kunnen nemen, welke
besluiten bindend zijn voor de deelnemende staten.
28.7 Het Europees parlement in haar huidige opzet en vorn functioneert alleen
nog als kostenverslindend instituut, zonder draagkracht of inspiratie.
Het aantal afgevaardigden en nun kwaliteit dient omgekeerd evenredig
met elkaar te zijn. Derhalve aanzienlijk minder leden en neer kennis.
28.8 Aan het gemors van tijd en geld door het in-atand-houden van een steeds
maar voortbewegende oaravaan goederen en mensen tussen Straatsburg,
Luxemburg en Brussel, moet onmiddellijk een eind uorden gemaakt.
28.9 De vervreemding tussen het instituut E.G. en de burger heeft pijnlijke
vormen aangenomen. Daarvan ligt de oorzaak uitsluitend bij de aensen ale
het instituut bemannen". De arrogantie van de maeht wordt daar wel erg
openlijk beleden.
28.10 Het Europees parlement als controlerend lichaan faalt. Derhalve is revisie
van opzet en werkwijze dringend geboden.

29.6 De relaties met Indonesie dienen aanzienlijk verbeterd te worden, echter
zonder zelfs de schijn van bevoogding.
29.7 Het ontwikkelingsbeleid dient onder de verantwoordelijkheid van het
Minister!e van Buitenlandse Zaken te resorteren.
29.8 Onze banden met de Caribische gebiedsdelen eisen herbezinning en
ingrijpende veranderingen. Buiten de nog bestaande, eindigende financiele
verplichtingen, resteert geen verdere obligatoire relatie.
29.9 De hulp aan landgenoten, die in het buitenland zijn veroordeeld wegens
drugssmokkel, terrorisme of andere tegen het leven en het welzijn gerichte
daden, dient zich te beperken tot het oplossen van mogelijke
eommunieatieproblemen.
29.10 Ons lidmaatschap van de Verenigde Naties en haar organiseties vereist
een zeer critische en waar nodig afstandelijke houding.
29.11 Het inkomend vreemdelingenverkeer via onze zuidgrenzen vereist onmiddellijk
een veel stronger toezicht. Dit in samenspraak met de Belgische overheid.
29.12 Wij ondersteunen de Vlaamse Beweging in haar streven naar zelfbeschikking
voor het Vlaamse Volk, zowel economisch, cultureel, als staatkundig.
29.13 Het verlangen van het Duitse volk naar hereniging van hun onrechtoatig
gescheiden en verdeelde vaderland achten wij legltiem en verdient ook
onze steun.
29.U Wij beschouwen ook het Afrikaander volk als ons broedervolk. Ook hun
strijd om zelfbeschikking achten wij rechtvaardig. Ook zij hebben recht
op een leven in vrijheid en veiligheid naar hun nornen.
*********************************************************************************

Hoofdstuk XXX

30.1
30.2
30.3

*********************************************************************************
Hoofdstuk XXIX

30.4

HET BUnmANDSBELElD

30.5

29.1 Het buitenlandsbeleid kan niet los gezien worden van onze verpliohtingen
uit hoofde van onze deelname in NAVO en E.G.-verband.
29.2 Gezien de relatieve onbelangrijkheid van ons souvereine bestaan, zou een
daarnaar gerichte bescheidenheid in ons optreden op zijn plaats zijn.
29-3 Ons gouvernenentale optreden in de wereld dient te geschieden tegen de
achtergrond van onze nationale waarden.
29.A Ook in het buitenlandsbeleid dient onze eerbied voor recht op vrijheid
en veiligheid van elke burger centraal te staan.
29.5 Inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van souvereine staten is
onaanvaardbaar.

30.6
30.7

Onze krijgsmacht in al haar onderdelen heeft uitsluitend een defensieve
taak.
De eerste en belangrijkste taak van onze defensie is de bescherming van
de vrijheid en onafhankelijkheid van ons koninkrijk en haar burgers.
Voorwaarde voor een adequaat defensie-apparaat, dat de haar toebedachte
taken optimaal kan uitoefenen, zijn de mentale ondersteuning en de
naatschappelijke bereidwilligheid van de burgers tot Instandhouding van
uitstekend toegeruste krijgsmacht-onderdelen, zoals wij die kennen,
namelijk Koninklijke Luchtnacht, Koninklijke Marine en Koninfclijke
Landmacht.
De technische en functionele uitrusting van alle krijgsmacht-onderdelen
dient derhalve in optimale conditie te zijn en te worden gehouden.
Inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en het
Hederlandse Midden- en Kleinbedrijf in het bijzonder bij de uitvoering
van defensie-orders is een dwingende eis. Er moet gestreefd worden naar
verregaande Europese standaardisering.
Het Nederlandse lidmaatschap van de Noord Atlan'tische Verdrags Organisatie,
de NAVO, vormt een belangrijke bijdrage tot de bescherming van de
vrijheid en onafhankelijkheid van ons koninkrijk en haar burgers.
Met dit lidmaatschap van de NAVO levert de regering een wezenlijke bijdrage
tot instandhouding van de Internationale rechtsorde, zoals die functioneert
in onze vrije, westerse samenleving.

30.8
30.9
30.10
30.11
30.12

30.13

30.14
30.15
30.16

De plaatsing van kruisvluchtwapens, alsmede de uitvoering van andere
nucleaire taken in Nederland, la een consequent gevolg van afspraken
en aanvaarde taakstelligen binnen het NAVO-verdrag.
Eenzijdige nucleaire en/of conventionele ontwapening vormt een
onaanvaardbare bedreiging voor de vrijheid en onafhankelijkheid van onu
koninkrljk en haar burgers.
Verdedigingsverplichtingen die liggen buiten onze territoriale uateren,
respectievelijk vallen buiten onze NAVO-verpliohtingen, dienen te worden
afgestoten.
Een wezenlijk contingent dienstplichtige militairen vororb naast een
vaste kern van beroepspersoneel, militairen zowel als burgers, het
onontbeerlijk personele draagvlak van onze krijgsmacht-onderdelen.
Ons defensie-epparaat wordt per traditie en ten principale gevornd door
drie krijgsmacht-onderdelen, te weten: de Koniklijke Landoacht, de
Koninklijke Marine met inbegrip van het Korps Mariniers, de Koninklijke
Luchtmacht met inbegrip van de raketbedienings-onderdelen.
Een wezenlijke bijdrage tot het bereiken van aanzienlijke kostenbesparingen bij defensie, is de uitvoering van een deskundig efficiencyonderzoek door een onafhankelijk adviesbureau bij alle krijgsoachtonderdelen met inbegrip van het Ministerle van Defensie.
De prioriteit in de personele- en technische uitrusting van de operationele
onderdelen van de krijgsnacht is evident.
Overwogen zou noeten worden de rehabilitatie van Z.K.H. Prins Bemhard,
in al zijn railitaire functies te entameren.
Van onze troonopvolger Z.K.H. Prins Willen-Alexander, nag in alle
oprechtheid verwacht worden, dat hij zich bevrust is van ook zijn nilitaire
verantwoordelijkheid.
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Kringvergadering C.D.-kring Rotterdam.

Op 23 november 1988 werd in een hotel, vermoedeiyk aan het Stadhuisple£n te Rotterdam,
een kringvergadering bezocht van de CD-kring Rotterdam.
vi/j
jlQhter de tafel waren gezeten:
* Aanwezig waren + 35 leden plua^t C.D.-D Beatuur,
(voorzitter);
m.u.v» -Schreuf f e_r,
,
(secretaris); . '
(penningmeester) ;i
(2e voorzitter); ''_.'/_ • _ ',' ~

1.
tra< d deze avond op als voorzitter; hJj opende de vergadering.
2.Tngekomen stukken en mededelingen: Enige berichten van verhindering van leden en de
mededeling dat het C.D.-D.Bestuur aanwezig was.
3.Samenstelling bestuur: Het bestuur werd by acclamatie gekozen, zoals deze thans achter
de tafel zat. By deze bestuursverkiezing werd vanuit de zaal geen op/of aanmerkingen
gemaakt.
4.By de begroting gemeenteraadsverkiezingen werd de aanwezigen verteld hoe en wat het
Kring Bestuur van plan was te gaan doen, c.q. het idee heeft om by de gemeenteraadsverkiezingen te werk te gaan. Deze verkiezingen vinden plaats in 1990. Men stond enige
tyd stil by het punt hoe men e .e .a. zal aanpakken. Er werd de aanwezigen een pamflet
getoond, opgemaakt en ontworpen door
. Op het pamflet waren geen op/aanmerkingen. Het pamflet is bekostigd door de kring R'dam zelf.
Aan de orde team de verspreiding; foldere^via het plaatsen van advertenties of via de
P.T.T. Ui-t de zaal kwam de suggestie om het vanuit een vliegtuigje te laten droppen.
Vermoedeiyk zal het gewoon tijdens folderakties verspreid worde«| en via de P.T.T.
E.e.a. hangt af van het budget dat binnen de /4.000,— moet blijven.
Op de laatste bjjeenkomst van het C.D.-D.B. is de aanwezigen de vraag gesteld
wat men zal doen ,met een bedrag van /50.000,— oplopend tot J200.000,—'• en bestemd
om hiermee verkiezingen te bekostigen. De leden van het D.B. is gevraagd hierover
eens na te denken.
5.
vertelde iets over het party-overzicht van 1988. 'Hierblj werd weergegeven wat er zoal in de krawnten en weekbladen over de party heeft gestaan.
Hy vertelde tevens dat er toch wel een gestadige ledengroei is.
6.Na de pauze hield Hans Janmaat, bekend, een toespraak over het reilen en zeilen van
de Party in het algemeen en de politieke situatie, gezien in Nederland.
7.Tijdens dit punt was er een onbekende vrouw, werkzaam by de Kamer van Koophandel, die
mededeelde dat het haar is opgevallen dat er veel Neferlandse bedryven stoppen c.q.
failliet gaan. Deze bedr yven worden aan nun lot overgelaten. Momenteel vestigen zich
veel Turkse en Marokkaanse bedrijven in Nederland, die gesilbisieerd worden door de
Nederlandse regering. Zy vindt dit een schandelijke zaak.
_De vrouw was meegenomen door
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8. Over de Europese verkiezingen is tot op Men weinig of niets te vertellen. Men
vindt dat dat nog wel de tJjd heeft.
Op 9 december 1988 zal in het Hilton-hotel op Schiphol een C.D.-D.B.vergadering
plaatsvinden. Frits Henry Brookman, bekend, zal die avond met een ontwerpprogramtna komen voor de Europesche verkiezingen. Het is niet bekend of
aanwezig zal zjjn.
lO.Tijdens de rondvraag werden enige niet noemenswaardige vragen gesteld.
11. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.
N.B.: Zie bijlage voor bestuurssamenstelling e.a.
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Ledenvergadering

Rotterdam.

23 November 1988.

CD - actueel
OF. M

E

E

N

T
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R A A D S V E R K I E Z I N G E N

Zo de Icden weten wordcn in maart 1990 de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ora de CD daarop good voor te bereiden heeft
het Hoofdbestuur op 14 oktober jl sen aantal besluiten genomen.
Zij zullen hier worden meedegedeeld, voor cover de leden nu
reeds van die besluiten op de hoogte moeten zijn.

Onderwerpen Discussie:

1. Leden, die zich kandidaat willen stellen voor de Gemeenteraden, Kunnen dat doen van 1 maart tot «n met 30 juni
van het volgende jaar. U kunt dat doen door zich tclefonisch dan wel sc.iriftelijk te melden bij het secretariaat
van uw Kring, dan wel bi] het partij-secretariaat.
2. Hi 30 juni kunnen individuele leden lich niet roeer kandidaat stellen. Dat zal dan moeten gebeuren via een verzoek
aan het desbetreffende Kring- of ACdelingsbestuur dat via
besluitvorming bij meerderheid over de toelating van de
kandidaat beslist.
3. Door de Kring- of Afdelingsbesturen worden voor begin
September 1989 adviescomaissies benoemd. Deze conmtissies
stellen een voorstel van de kandidatenlijst op, welke aan
het desbetreffende Bestuur als advies wordt aangeboden.
Het voorstel komt v66r eind november in stemming in de
Kring- of Afdelingsvergadering. De commissie zal in die
vergadering alvorens de stemntingen plaatsvinden, het
voorstel toelichten en verdedigen.
4. De inlevering van de lijsten volgens de voorwaarden der
kieswet zal in de maand januari 1990 plaatsvinden.
5. Na de inlevering der lijsten zullen de canpagnes worden
uitgestippeld door de desbetreffnede Beeturen. De Kringen
en Afdelingen, waar aan de verkiezingen der Gemeenteraden
wordt deelgenomen, zullen inzake de te voeren canpagnes
in overleg treden met het Hoofdbestuur voor eind januari
1990.
De leden worden verzocht zich tijdig op te geven. Het ligt in
de bedoeling voor de kandidaten een cursus op te zetten, zodat
mogelijke angels en klenmen, welke door de pars en de politieke
tegenstanders worden gelegd, met succes ontlopen kunne worden.
Het secretariaat der CD.

1.
2.
3.

roni-rumdemocraten Rotterdam

Aan de Leden van de Kring Rotterdam
fa november 1988.
Aan de genodigden.
Begrot ing Gemeenteraadsverkiezingen
Dames en Keren,
Namens het Kringbestuur (KB) Leg ik U een opzet voor, volgens
welke het KB wil handelen inzake de GR-verkiezingen van maart
1990. De te ondernemen activiteiten houden sterk verband met de
grootte van het budget. Daartoe leg ik als Penningmeester het
volgnede schema aan U voor. Tussen haakjes geplaatste getallen
staan voor folders, in aantallen x duizend.
Budget.
4.000,--

Drxikwerken
f 4.000,—

Besteding.
Advert. Vliegt. P.T.T. f.

( 80)
8.000,—

"

7.000,—
(100)

"

1.000,—

12.000,—

" 10.000,-(100)

20.000,—

11

30. 000 ,-•**•» i^-

" is.oo'o,-- " 2.000,--

12.000,-(100)

"

3.000,--

(140)

40.000,—

" 22.000,-(200)

"

8.000,-

50.000,—

" 25.000,-(201)

"

5.000,—

f

2.000,-(20)

f

5.000,—
(50)

"*i*rmro,—
1100)

- " 15.000,—
(150)
" 20.000,—
(200)

He folders nemen bij toename van het budget toe in kwaliteit.
Gezien de grote aantallen te verspreiden folders zal de PTT bij
voldoende budget worden ingeschakeld voor steun bij de verspreiding. Om de folders moeten dan bedrukte enveloppen, de prijs
stijgt tot ongeveer anderhalf maal de prijs van een dure folder.
Het Bestuur garandeert reeds F 5.000,--. Het budget is in toenemende mate afgestemd op professionele verspreiding, omdat de folders dan gelijktijdig op een door het KB vast te stellen dag alle
kunnen worden verspreid. Dit wordt vooral nagestreefd omdat de
partij moet rekenen op politieke weer-stand. Zo is de verwachting
dat de PvdA Termijn zal steunen, omdat de Raad van hem geen last
heeft. Termijn kan namelijk niet spreken en doet dat dus niet.
Die hobbel zal en moet het KB nemen.
Het KB zal een postbankrekening voor de kring Rotterdam openen
zodat donaties daarop gestort kunnen worden. Daardoor zal er een
verantrwoord financieel beleid kunnen worden gevoerd. Donateurs
zullen worden verzocht donaties bij voorbaat op bank of
girorekeningen over te maken.

Samenstelling Kringbestuur per 16.3.1988:

A

G

E

N

D

A

.

Voorzitter

F. Castermans

M.J. van 't Ende

Secretaris

G.F. Rieff

Penningmeeater

P.J. van Hulst

2e Voorzitter

1.

Opening door <te voorzitter.

2.

Ingekonen atukken

3.

Samenatelling

4.

Begroting Gemeenteraadsverkiezingen.

5.

Partij-overzicht 1988.

/

Mededelingen.

Bestuur.

T.A. van der Sluis
Pauze.

D.C. Felperlaan
6.

Toespraak Partijvoorzitter.

7.

Gemeenteraadsverkiezingen 1990.
-

Postadres:

Telefoon:

Postbus 2576
3000 CN Rotterdam.
010 - 4827026.

Tijdschema.
Folder.

8.

Europese Vertciazingen 1989.

9.

OiacuBsie.

10.

Rondvraag.

11.

Sluitlng door de voorzitter.
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

's-Gravenhage.

Betreft: Fo^eren strookjes -t.g.v» van C«>P«"86 te NEEDS,
1

In de avonduren van 3-1-89 werd te Heeds gefolderd net strookjes t«goV»
C«P* "86 te Alroerdo (zie bijgevoegde strook)*

U h e h t het Giisterpvond voor f*e r r . T r . weer Vn^rer h
De raifsdaad in onp land neem+ pch.rikhgrende vorrnr ^ ; - n .
v,r is 'Trornenteel --en p a r + i j in on?: Irmd ^ i e Mer d o ^ i r i t i e f
pnrk aan wil stellen.Zi.1 vil d i t d o e n ( » . r r . v . een
: e n t u het hiier mo°jc eens l?-'»t. crs dt?t d n n w(?te
Or!^i ad res is: C . ? . ' 8 f , Post^us 17^,
T'?l.03?40-1 9855 .^i.l v o o r b a R t on7,e d a n k !

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Hoofdbestuursvergadering CD op 14.1.198.

Op 14 januari 1989 werd in hotel-restaurant de "Byhorst" te Wassenaar een vergadering
bij gewoond van het hoofdbestuur van de C.D.
Nadat men zich tussen 13-30 en 13-45 uur had verzameld bij de taxi-standplaats op
het centraal station te Den Haag, kreeg men daar te horen dat de vergadering in
Wassenaar zou worden gehouden.
Aanwezig waren 22 personen, w.o.:
Janmaat uit Den Haag,
identiek aan Johannes G.H.Janmaat,* 3.11.1934

Janmaat trad op als voorzitter; hlj opende de vergadering op de gebruikelijke wijz-e
en deelde mede dawae partij goed gaat; ook op financieel gebied (door het innen van
contributie en enkele giften).
De agenda• voor deze hoofdbestuursvergadering was identiek aan de agenda van de
vergadering van het C.D.-D.B op 9.1.1989Er werd een kort verslag gegeven van het resultaat van de fusiebespreking met C.P.'86.
N.a.v. dit verslag wilde een hodtibestuurslid van de CP.'86 weten (was door Janmaat uitgenodigd voor deze vergadering), waarom
niet wilde.
Nadat e.e.a. uit de doeken werd gedaan, deelde Janmaat hem mede dat
door de
andere C.P.'8££feotenfs"' gebruikt wordt.
Hierna kwam Janmaat met de gebruikeljjke kreten dat er gel'nfiltreerd wordt in de C.D.
en zelfs op hoog niveau. Er moet gedacht worden in de trant van bestuurderfl van het
C.D.-HB en het D.B. E.e.a. zou gebeuren door de B.V.D.
Janmat heeft hierover een brief gezonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken.
Vanuit de vergadering kwam hierop geen respons.Men vond het een goede zaak dat Janmaat
een brief aan de minister had gezonden; men was unaniem van raening dat er best geinfiltreerd zou worden binnen de party.
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Na de pauze werd de kandidaatstelling voor de gemeenteraadverkiezingen besproken.
Ook op dit onderwerk kwamen geen bijzondere op- of aanmerkingen uit de zaal.
Hierna werd iedere aanwezige kringleider in de gelegenheid gesteld om verslag
te doen over zljn kring.
Naar aanleiding hiervan kreeg
van Janmaat "op zijn donder" dat
hij wel publiceert, doch nooit zijn naam onder een door hem geschreven stuk durft
te zetten en zeker niet "
van de C.D."
Janmaat deelde verder nog mede dat het partijprogramma voor de verkiezingen bijna
klaar is en dat een ieder nog ideeen in kan zenden, waarna de vergadering werd
gesloten.

200AM

Centrumdemocraten

Hooirdbestuur

Tel.: 070 - ( 3 ) 4 6 . 9 2 . 6 4

Secretariaat: van Merlenstraat 54 Den Haag

890208
2 januari 1989

Aan de Leden en genodigden
van het Hoofdbestuur

Dames en Keren,
Het Hoofdbestuur heeft op vrijdag 14 oktober jl in zijn
nieuwe samenstelling vergaderd. Deze vorm zal worden
doorgezet tot minstens aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.
U wordt hierbij uitgenodigd voor het bijwonen van de volgende
vergadering van het HB, welke ozaterdag 14 januari 1989
zal worden gehouden. De vergadering zal worden geopend om
14.00 uur. DC leden en genodigden worden tussen 13.30 en
13. U5 uur verwacht op of bij de taxi-standplaats voor het
Centraal Station in Den Haag.
Het lijkt een overbodige mededeling dat verwacht wordt dat de
leden op t^jd ynwezig te zijn. Het mag als bekend worden
veronderstelt dat het niet voldoen aan de eisen der tijd het
rifico met zich meebren^t c.-.t •?.-. •.-• -j.-d3.ring .fcrclt

Rqken tijdens de verg.afler:.rig; is niet toegestaan.
Als vergaderstukken zijn naast de agenda en een tijdschema
een drietal brieven ingesloten. In het tijdschema zijn voor
de Kringbesturen de besluiten met be trek king tot de GRverkiezingen als vergaderstukken toegevoegd. De brieven zijn
door het secretariaat in de maand december van het afgelopen
jaar verspreid.
Mocht U verhinderd zijn te komen, gelieve U dit tijdig aan
het secretariaat te melden.
Rest het secretariaat U een voorspoedig 1989 en een goede
vergaderiag toe te wensen.
Met vrievdelijke groet

Mevr. W.B. Schuurman
Secretaris
P.S. De PTT gaat in het district Den Haag de
f
telefoonnuBMers wijzigen. Voor het oude nummer komt een
drie te staan. De ingangsdatum is reeds vertraagd. Half
decenber zou het gewijzigde nummer van kracht worden.'
Dat is niet gebeurd en de ingangsdatum is onzeker
geworden. Vandaar de haakjes rond het telefoonnumraer van
het secretariaat.
Bladzijde 1
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Diverse mededelingen m.b.t. de Centrum-Democraten

- Pamflet
In december 1988 hebben de Centrum Democraten via de PTT een pamflet naar
alle oude C.P. leden verzonden (zie bijlage ).

C E N T R U M D E M O C R A T E N ggg2 QQ Q Q 9
Postbus 84
2501 CB Den Haag
Tel.: 070 - 46 92 64.
Postbank: 49.02.300

».an de Sympathisanten van de C.D.

5 december 1988.

Beste Nederlander,
Al weer een tijd geleden bent u ge'interesseerd geweest in de
Centrvunstroming. Begrijpelijk, want ons land heeft een
dergelijke partij meer dan hard nodig. Vandaar dat we er
trots op zijn U de voortzetting van de stroming te kunneji
tonen: de C D.
We zijn opweg naar verkiezingsresultaten, zodat binnen
afzienbare tijd onze CD grote invloed krijgt en de politieke
ideeen en program praktische toepassing gaat krijgen.
Onze toenemende kracht maakt het mogelijk dat de partij van
zich kan laten horen. We zijn blij U hier onze nieuwe folder
aan te kunnen bieden. Zij is de basis voor onze komende
folders bij de verkiezingen voor de Gemeenteraden in maart
1990. De CD gaat in vele gemeenten meedoen en Raadszetels
bezetten.
Het secretariaat zou graag vernemen hoe U het ontwerp vindt,
en welke wijzigingen U er in aangebracht zoudt willen zien
zodat de folder een nog grotere aantrekkingskracht krijgt.
Ook als U op andere wijze informatie wilt hebben, dan wel de
partij op enigerlei wijze wilt steunen, kunt U daartoe
kontakt opnemen met het secretariaat.
Namens de CD worden U fijne feestdagen en een voorspoedig
1989 toegewenst. Wij spreken de hoop uit dat onze nederlandse
samenleving de kracht zal vinden bij de verkiezingen
duidelijk te maken dat het beleid moet worden gewijzigd.
Met -vriendelijke groet,

Mevr. W.B. Schuurman
Partijsecretaris
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Kringvergadering CD regie Utrecht.
Op 8-12-88 werd
in Utrecht bo—
vengenoende vergadering gehonden.
De opkomst was matig, te weten:

JANMAAT, Johannes G.H. (3-11-34)

verwelkonde Hans Janmaat met zijn sekretaresse
waarna een seer warrige vergadering outatend. De navol—
gende onderwerpen werden behandeld.
In februari sal
een rekening worden
geopend tnv. de CD Utrecht. Hot is de bedoeling dat
de leden en 8y»pathisanten daarop geld storten voor
de verkiezingen. Af gesproken werd dat van iedere
vijfentwintiggulden er f5- naar de kring Utrecht zal
gaant om de plaatselijke onkosten te dekken.
Na drukproeven .
_
is het definitieve verkiezingsparaflet een feit.
Zie voor het pamflet de bijlage II*
—
Janmaat drong er op aan dat ieder bestuurslidi dus
zowel uit het kring-, hoofd- en dagelijks bestuur,
zich kandidaat meet stellen. Reden is eenvoudig: De
lijst moot 20 groot mogelijk orden.
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Wat net folderen betreft kwan het gegeven ter sprake
cm 'jonge mensen' hiervoor in de toekomst in te Bchake len.

Janmaat liet weten dat er begin deoember '88 in de
villawijken van Wassenaar is gefolderd.
Waarom nou Waasenaar? Janmaat verteIds dat hij in die
omgeving latente aanhang denkt te treffen: 'En de
bende ministers die daar woont meet ook van cms horen'
Zie voor de Wassenaar—folder bijlage III*
Inprikken op een situatie blijft belangrijk, aldus
Hans Janmaat. 0m die reden is ook een pamflet in omloop gebraoht voor speciaal de vissers.
Zie hiervoor de bijlage IV.
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Nederbnd woor de Nederlanders
Ons 10 puntenprogramma

n Invoeren referendum
D Belastingverlagingvooriedereen
n Stop Anti-nederlanderbeleid
D Grensbewaking 66k na 1992
n Dierenbeschermingswet nu
n Invoering Doodstraf
D Remigratie minderheden uit ontwikkelingshulp
D Moedwillige aids-besmetting onder strafrecht
n Vergroten Openbare Veiligheid
n Stop Vreemdelingenstroom

Telefoon 070 - 46.92.64
VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJSEKRETARIAAT: POSTBUS 84 - 2501 CB DEN HAAG

890303 093

Als u tevreden bent over
het politieke beleid
dan moet u deze folder
niet lezen.

Als het u goed gaat en u
geen reden tot klagen
heeft moet u gewoon
weer PvdA, CDA of WD
stemmen of bjj deverkiezingen thuis blijven.

Maar: Als ook u vindt datereen ANTI-NEDERLANDERPOLITIEK
de grote politieke partVen, lees dan verder.

wordt bedreven door

• Als ook u vindt dot onze samenleving door de haagse politiei stelselmatig wordt
afgebroken.
• Als ook u vindt dot het onderwjjs, de sociale voonteningen, de huisvestirtg en de
werkgelegenheid in rampzalige toestanden komen te verkeren.
• Als u ook vindt dot het inkomen van aUe Nederlanders voortdurend achteruit gaat en
er met onze rijkdommen wordt gesmeten.
Dan wordt het t$d de handen vit de mouwen te gaan steken/
De CD la de enlge politieke partlj, die opkomt voor de belangen van de elgen Nederlandae
bevolklng. Wij vlnden dat het afgelopen moet zljn dat van waar ook ter wereld mensen one land
ala asielzoekers binnen blijven atromen. De CD is er tegen dat aan de nederlandse bevolklng
vreemde culturen ongevraagd worden opgedrongen. Dat grenzen In 1992 zonder meer verdwijnen.
We voelen one in het elgen land nlet meer thuis. Wij vlnden dat het afgelopen moet zljn met het
onderwlja in vreemde talen en culturen op kosten van de nederlandse belastingbetaler.
De regerlng zegt dat de crlmlnalltelt afneemt. Daar geloven wlj nlets van. We denken dat er
zoveel geatolen, geroofd en mladreven wordt, dat het de pan ultrijst. Waar Nederland een velllg
land ? Kom nou I
De volksgezondheld wordt onbetaalbaar. Zijn wlj zo ongezond geworden ? De welvaart brokkelt
steeds verder af, de werkaloosheld neemt toe. ondanks geschreeuw en gebluf van PvdA en PNV.
Het bedrijfsleven wordt ondergraven. Het onderwljs verliest steeds meer kwalltelt Kortom, de
grote politieke partljen maken van ons land een grote pulnhoop. Zlj schljnen er plezler In te
acheppen hun elgen klezers zoveel mogelijk bij de neus te nemen en In de ellende te ttorten.
Als ook u vindt dat het anders moet en andera kan, steun dan de Centrumdemocraten.
Ons motto Is: NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS en dear brengt niemand ons van af.
Wy zetten door tot het regeringsbeleld weer op dat motto is afgestemd.

STOP discriminatie

Nederlanders

C E N X R U M D E M O C R A X E N

_ _ ,

Postbus 84
2501 CB Den Haag
Tel.i 070 - 46 92 64.
Postbank: 49.02.300
Aan de Bewoners van de Villawijken
in de gemeente Wassenaar
5 december 1988
Geachte Nederlander,
Veel Nederlanders zijn in hoge mate ongerust over de effecten
van het regeringsbeleid. Steeds duidelijker wordt dat ons land
door het kabinet in ongewenste richting wordt gemanipuleerd.
Gegoochel met cijfers van daartoe ontwikkelde computerprogramma's moeten de indruk wekken dat alles op rolletjes loopt.
Niets is minder waar.
Het enige wat op rolletjes loopt zijn de leningen die de Staat
onder verantwoordelijkheid van Minister Ruding most afsluiten
om haar buitensporige uitgaven te dekken. Alleen het heel grote
bedrijfsleven lijkt de catastrofale regeringsdans te kunnen
ontspringen. Zeker is dat niet, want na 1992 dreigt iedere vorm
van regeringssteun ook voor haar onmogelijk te worden. Ook de
controle over de Rijks Financien is na dat tijdstip in nevelen
gehuld. Wei heeft een kabinet goed ingezien dat op ministers de
titel excellentie niet meer van toepassing hoort te zijn. Die
titel is terecht afgeschaft.
Intussen worden steeds grotere groepen mensen in diverse
geledingen van de bevolking in het harnas gejaagd. Het
politieke systeem wordt labiel en de geloofwaardigheid neemt
meer en meer af. In vele opzichten de motivatie eveneens.
Aangenomen mag worden dat U een plaats in de nederlandse elite
inneemt. Het zij in het bedrijfsleven, dan wel in het
bestuurlijke orgaan of non-profit organisaties.
De CD doet een beroep op U het kabinet onder druk te zetten.
Zij moet haar heilloze beleid stoppen. Onze samenleving behoort
niet versjachert te worden om tegemoet te komen aan wazige
internationale druk. Het eigen bedrijfsleven gaat voor het
overig europese en mondiale, evenals onze overheidsdiensten.
Zij vormen de bestaansmogelijkheid van onze eigen samenleving.
Dat is de enige, die we op deze wereld hebben. Niet
versjacheren dus, is het parool.
Aleen onze CD durft momenteel tegenwicht te geven aan en
kritiek te leveren op het regeringsbeleid. Hopelijk waardeert U
zulks en wilt ons daarbij een ruggesteuntje geven. Nog beter
zou zijn dat U, als U in andere dan politieke opzichten in de
top van de samenleving meedraait, zich bij de CD aansluit om te
bereiken dat andere politici onze Staat gaan besturen volgens
een wezenlijk ander beleid.
Onze organisatie wenst U fijne feestdagen en een, naar de
mogelijkhedeja toelaten, voorspoedig 1989
Hooga

drsrJJi/ Janmaat
Voorzitter
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NUJ zijn de t»oei~en aan de beur~-t ! ! ! ! !
De politic! schijnen er veel plezier aan te beleven de eigen bevolking zoveel mogelijk dwars te zitten. Een goed voorbeeld daarvan is
het beleid ten opzichte van de agrarische sector.
Je zult maar boer zijn. Dan ben je in de aap gelogeerd. De regering
heeft dwaze Internationale afspraken gemaakt en overeenkomsten getekend. Daarbij zijn de belangen van in dit geval de agrarische
sector verkwanseld. Onder druk van wazige intemationale afspraken
wordt onze agrarische stand versjachert.
Braks maakt de boerenstand en het agrarisch bedrijf verder kapot.
Productiebeperkingen worden opgelegd. Dat heeft nu bijvoorbeeld tot
gevolg dat er een tekort is aan melkproductie in ons land, zodat de
meIk moet worden geimporteerd uit andere europese landen. Terwijl
In die landen de eisen inzake de kwaliteit op een veel lager niveau
staan. De normen zijn niet zo scherp. Er worden dus minderwaardige
producten ingevoerd. Dat het ten koste van de volksgezondheid gaat,
doet er ook al niet toe, want de medische zorg wordt eveneens afgebroken. De boeren, die de melkproductie willen opvoeren, worden
finaneieel gestraft.
De boeren gaan kapot. Uit wanhoop hebben velen uwer collega's al
zelfmoord gepleegd. De regering en 1andbouw-commissaris Andriessen
zijn direct verantwoordelijk voor de aangerichte menselijke tragedies. Maar dat maakt geen enkele indruk op de "heren" politic!.
Achter de rug worden de boeren uitgelachen. Het CDA werkt er met de
WD aan dat ons land zal gaan verdwijnen, zoals van Agt reeds heeft
gezegd. Lubbers gaat met CDA en WD dat karwij afmaken.
Ook andere landen lachen in hun vuistje om de domme hoi land se politiek. Zij houden zich niet aan de gemaakte Internationale afspraken
en bevoordelen hun eigen bevolking wel. En terecht. Ten nadele van
ons land. De EG is helemaal geen finaneieel voordelige zaak voor de
nederlandse bevolking. We betalen alleen maar dure Internationale
politic!. En als het mis gaat wordt de EG opgeheven, zoals al met
de EEG is gebeurd. Verhaal is dan onmogelijk.
Wij roepen U op zich met kracht tegen het beleid te verzetten. De
CD met het voormalig T.K.-lid Janmaat doet dat al jaren. Wij laten
de scheldkanonnades over ons heengaan en blijven kritiek leveren op
het soms verraderlijke beleid. U kunt natuurlijk ook wat doen. U
zoudt ons kunnen steunen. Dat is dan welkom. Maar het is veel eenvoudiger. Alleen al de uitspraak dat U dat van plan bent, doet de
regering de schrik om het hart slaan. Dan zullen ze onder die druk
het beleid wijzigen. Wij wensen U veel kracht en moed toe bij de
onderhandelingen met de regering. Laat U zich niet door een goed
betaalde Braks in de maling nemen. Rom ronduit op voor uw eigen
belangen.
De regering met Braks voorop moet weg. Dan doen de boeren gelijk
iets goeds voor andere sectoren van de bevolking. De politie, medici, vissers, glastuinbouwers, middenstand, ambtenaren en studenten
zullen de boeren dankbaar zijn. Zij zijn de volgende slachtoffers.
Een goede boterham verdienen de boeren eerder dan de regering, waar
de ministers de politieke en morele moed ontbreekt op te koraen voor
'de eigen bevolking.
Telefoon: 070 - 46.92.64
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Postbus 84
* ffSOl CB Den Haag
• Tel.: 070 - «*6 32 64.
ifostbank: 49.02.300

Aan de Minister van1 Binnenlandse Zaken
drs C.IK van Di;

T E R S T O N D
jarmari 1989
Geachte Heer van. Dijk,
Sinds haar ontstaan heeft de CentruffiStromirig^veel beroering
en weerstand opgeroepen in de nederlandse politick. Het geven
van diepgaande, en gemotiveerde kritiek aan het adres van de
grote machthebbers , om precies te zijn de regering en de haar
dragende politieke parti j en, is als buitengewoon ongewenst
beschouwd en heeft van die bekritiseerde zijde vele reacties
uitgelokt .
In de eerste helft van de tachtiger jaren zijn allerhand
activiteiten pndernomen om de oude Centrumpartij van het
politieke toneel te laten verdwijnen. Het establishment heeft
gemeend de stroming met alle wettelijke en onwettige middelen
te mogen bestrijden. Dat is gebeurd en gelukt, mede dank zij
de formidabele steun die het Staatsapparaat daartoe heeft
verleend .

Of die steun de toets der kritiek kon verdragen is tot nu to<
niet aan de orde geweest . Hoewel ook bi j de binnenlandse pers\d de moed begint do
gedrag van de Staat der Nederlanden, inzake het onderdrukken
van politieke oppositie, aan de kaak te gaan stellen. Uczef"
daartoe verwezen naar een artikel in de laatste aflevering
van de Haagsche Post van 1988.
Ook geeft U zelf blijk van een installing alle misdadige
praktijken, ondernomen door de Diensten van de Staat, met de
mantel der liefde te willen bedekken. Zo heeft U een verzoek
om een schadeclaim op smartegeld, te verhalen op de Staat der
Nederlanden, v66r de procesgang ingediend bij Uw ministerie,
gevraagd inzake de gevolgen van door de Staat toegestane, en
mogelijkerwijze georganiseerde terroristische acties te
Kedichem, afgedaan met de opmerking, en ik citeer uw brief
van 1 februari 1988 aan de eiseres:
"Te zijner tijd kunt D een nadere reactie tegemoet zien."
Het vaag aangegeven tijdstip behelsde evenwel niet de door de
Rechtbank te Dordrecht gegeven mogelijkheid tot vergelijking,
we Ike op 13 december jl is geboden.
Het is evenwel niet de bedoeling hier in kort bestek het
politieke handelen van de Staat in de achter ons liggende
periode, welke onder de verantwoordelijkheid van uw
Minister ie valt, te analyseren.
van deze brief is de volgende. Ik mag U wijzen op
t yolstrekt democratische karakter en handelen van de CD.
Aan ons program is niets verderfelijks. Integendeel, wij
feomen meer op voqr de recht.en en belangen vah de kiezers,
welke het Parlement samenstellen , dan elke andere nederlandse
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Pagina 2
partij. Ook willen wij op ordentelijke wijze opnieuw proberen
tot parlementaire afvaardiging te komen. Ook daarin
bewandelen wij de uitgestippelde wettelijke weg, ondanks het
felt dat de Staat de paden aan het verleggen is, en haars
inziens nieuwe barrieres wil opwerpen.
Het is begrijpelijk dat de Staat politieke ontwikkelingen,
welke zich binnen haar territorium afspelen, wil volgen. De
Binnenlandse Veiligheidsdient is tot onder andere dat doel
actief. Het zij zo.
Maar uw Dienst gaat te ver. Het zal zijn dat U opnieuw een
geduchte politieke concurrent in de CD ziet. Dat lijkt
terecht. Want bij de in ons land gevoerde praktijk van
politieke grondrechten hebben nog maar weinigen de benodigde
moed. Dat is evenwel geen reden voor uw Dienst de CD te
bestrijden zoals dat nu gebeurt.
De BVD heeft een aantal mensen uit ons Hoofdbestuur en zelfs
Dagelijs Bestuur benaderd. Hen wordt een bedrag van duizend
gulden (overigens zwart geld) per maand voor nun diensten
aangeboden. Daarnaast mogen zij vrij telefoneren en krijgen
gratis abonnementen op alle dag- en weekbladen. Vervolgens
genieten zij riante onkostenvergoedingen voor te maken
buitenlandse reizen, in het kader van de Internationale
kontakten van de CD.
Als tegenprestatie moeten zij regelmatig verslag uitbrengen
aan de Dienst over de ontwikkeling binnen de CD. Daarnaast
moeten de mensen, die het aanbod aanvaarden, onrust in de CD
brengen door het verspreiden van halve en hele onwaarheden en
bij stemmingen een lijn volgen die de partij in het nadeel,
discrediet of uit het evenwicht brengt. Kontakten met
schadelijke groepen moeten worden bevorderd. Ook het naar
buiten brengen van onware feiten, die de partij of haar
voorlieden bij het grote publiek in een kwaad daglicht moeten
stellen, behoort tot de opdracht. Zie ook het recente
verleden.
Eveneens is al gesproken over het eventuele scheuren van een
Parlementaire Fractie met partij-leden, die waarschijnlijk
hoog op de kandidatenlijsten komen. Daarbij is als voorbeeld
gegeven het scheuren van de Boerenpartij en DS'70, toen die
partijen ongewenste machtsfactoren gingen vormen. Bovendien
is gewezen op de "grote beloningen" zoals die zijn toebedacht
aan de bekende nederlanders Drees Junior en de Brauw. Tevens
is de veel te hoge functie van ex-kamerlid Nijhof genoemd.
Hit de kontakten is duidelijk geworden dat de BVD een tweede
brand in een vergaderzaal wil voorkomen. Wat dat betreft is
er althans iets geleerd. Niet duidelijk is of de Dienst
straatgevechten tussen wat zij noemt "extreme groepen"
probeert uit te lokken. Bij de Blauwe Aanslag in Den Haag is
althans iets in die richting gebleken.
Ook is het doel der BVD de Centrumstroming in ieder geval
Verdeeld te houden. Zo is aan andere splinters en scheurtjes
reeds door middel van tussenpersonen toegezegd dat de
^^atrborssommen, welke voor Europese en Tweede
K?oiiterverkiezingen moeten worden gestort, zullen worden
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aan de desbetreffende kleine parti jtjes.
Het is natuurlijk voor uw Di ens ten niet zo moeilijk een
aantal mensen in de CD te laten infiltreren. De bak met namen
en gegevens van mislukte carri6re j agers uit de grote
politieke parti Jen, de Ministeries en net ondersteunende
grote bedrijfsleven, is groot genoeg om een aantal
gemotiveerde Nederlanders het politieke leven te
bemoeilijken: Net zo min moet het voor de Staat grote
problemen geven om een aantal eenvoudige Nederlanders, die
het. met lage inkomens moet en doen, en lid zijn geworden van
de CD, met aalmoezen tot corrupt politick gedrag te brengen.
Evenwel blijft al het perflde handelen van de BVD niet
verborgen. Bijgaand verzoekschrift moge er toe dienen dat U
in kontakt treedt met de desbetreffende Dienst, en hen tot
zinniger handelen aanzet en de activiteiten beeindigt welke
igelnspireerd zijn op machtswellust van de grote politieke
(parti jen. llocht U het verzoek niet serieus nemen, zullen een
laantal praktijken en namen van BVD-ers aan de onafhankelijke
jpers worden vrijgegeven.
Ben andere benadering van uw Hinisterie, in nauwe
samenwerking met de Ministeries van FinancieSn en Justitie,
is middels het achterhouden en bestrijden van restanten van
subsidies, en het opleggen van kosten van juridische
processen, de CD financieel te treffen.
Naar de mening van enkele Nederlanders die de CD een warm
hart toedragen, en altijd politiek actief zijn geweest,
(en hun namen U als bekend in de oren zouden klinken) is de
druk op de bestuurlijke top van de CD groter en zijn de
omstandigheden waaronder politiek moet worden bedreven
moeilijker dan die van het verzet uit de Tweede Wereldoorlog.
Ook kunnen een aantal mensen uit de CD zich zeer wel in de
gevoelens en de omstandigheden van de Russische dissidenten
verplaatsen.
U zult mi'jn mening delen dat deze praktijken van de dienst
moet en worden gestopt, ook al zijn zij in het verleden, in de
ogen van de machthebbers "met succes bekroond" . Het zijn
strafbare feiten van uitlokking en belastingfraude. Derhalve
zullen kopiSn van deze brief worden gezonden aan de Ministers
FinanciSn en Justitie. Eveneens aan de pers.
Ik meen een dringend beroep op U te mogen doen deze zaak
ernstig te nemen. Vanuit uw godsdienstige overtuiging, en uw
optreden in het Parlement , mag ik er van uit gaan met een
godvruchtig, en rechtvaardig man te doen te hebben. Ik spreek
•; de verwachting uit dat deze karaktereigenschappen in uw
I politieke ^esluitvorming tot haar recht zullen komen.
Hoo

. Janmaat
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Aan de Minister van Binnenlandse Zaken
drs C.P. van Dijk

16 januari 1989

V E R Z O E K S C H R I F T
Namens de Vereniging Centrumdemocraten, welke Rechtspersoon
bndergetekende in zijn functie als Voorzitter in rechte
vertegenwoordigt, wordt de Minister van Binnenlandse Zaken
verzocht met spoed in overleg te treden met de Binnenlandse
Veiligheidsdienst.
In dat overleg moet de Dienst er op worden gewezen dat haar
activiteiten ten opzichte van de bovengenoemde vereniging
in strijd zijn met de Rechten van de Hens en de Grondrechten.
Bovendien zijn zij strijdig met enkele wettelijke bepalingen.
Uit dien hoofde moet het onrechtmatig optreden van de BVD ten
opzichte van de Vereniging onmiddellijk worden gestopt.
Hoogach;

drsr J U Janmaat
Voorzitter
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Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
'a-Gravenhage.

IBetreft: Optreden vaa ceatrum-democraten oadar valse aaam en voorwendsels*
tfkOp zaterdag, 21-1-89 vond in studio 3 van de NOS eea opname plaats vaa het projg**mma Welles-Nietes van de NCKV.
ftaaria kwam aaa de erde de stelling, dat schoolverlaters tussen de 18 en 20 jr,
die aa eea half jaar nog geen werk hebbea, moetea verplicht worden te werkea.
Deze stelling werd gepoaeerd door minister De Koaing. Daarover zou discussie gevoerd worden tussen CNV- en FNV-jongeren en eea panel, alsmede rain. De Koaing.
la totaal waren er zo'a 50 personen aanwezig, het mereadeel op uitaodigiag en een
kleia aantal die van hua belaagstelling hadden doen blijken en om kaartea gevraagd
haxUem.
Zo ook eae mevr.
, die kaartea had gevraagd voor haarzelf en haar zoon.
fiij de NOS aangekomen gaf zij aan iavalide te zija en dat zij het op prijs zou stelI le» ale haar chauffeur haar behulpzaam koa zija ea bij de uitzeadiag mocht zija.
| Be SORV had geen bezwaar zadat uiteindelijk moeder en zooa naast elkaar kwamen te
FziliteB en de chauffeur ( snor, bril, doaker kort haar + 'fO jr, keurige verschijaingi
I elders .tussea het publiek. Ook mevr.
ea de redelijk op leeftijd zijade
zoon zagen er keurig uit. (pas tijdens de uitzending/opnames zette hij een bril op)
De opname begon _+ 2 uur voor de eigenlijke uitzending, zodat er bijna sprake is
vam een live-uitzending. Na een ialeidiag van
kreeg het publiek
kane om te reagerea. Zo ook zoon
. Het probleem vaa de jongeren zoader
werk was eo op te loasea door eerst alle Turkea aaar huis te sturen. Het was even
sttl ea pas teen hadden een aantal meaaen, waaronder
, ia de gatea dat dhr.
JAVHAAT ia hua programma zat. Hij werd vervolgeas buiten beeld gehoudea en aiet meer
aan het woord gelaten. Ook de chauffeur gelukte het om aaa het woord te kernen en
ami pieideai te houden waarbij hij eindigde met de woorden dat hij sprak nanens de
CSW1MW-DEMOCHATEW. Na afloop van de opname gaven zij elkaar een haad waarbij de
chauffeur Janaaat conplimeateerde met hetgeea hij gezegd had en dat het weer mooi
gelukt was. De NCRV bood tegeaover het publiek hun excuus aaa dat deze nensen in de
ultceading waren gekomea, doch oader valse naam ea te late herkeaaiag.
ipajij -fMdere mbrieering vereist. "
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Partjj-raad Schiphol.
Op 4.2.1989 werd de partjj-raad in het Hilton Hotel Schiphol bezocht.
Alvorens men de bijeenkomst bezocht. werd men verwacht op een verzamelplaats op
het N.S.-station op Schiphol. Vandaar werd men doorverwezen naar het HiltonHotel Schiphol.
Men had de zaal gehuurd onder de naam "Vereniging Milieuzaken", voor plm. 50 personen.
Bij aanvang van de vergadering bleek de zaal te klein te zijn en werden er ongeveer 20
stoelen bygeplaatst.

De vergadering begon om plm. 14.00 uur en achter de tafel was het C.D.-D.B. gezeten.
De agenda bestond uit:
1. Opening
De voorzitter, Johannes G.Hljanmaat, 3.11.1934
opende de vergadering op de
gebruikelijke wijze. H3j deelde mede dat het goed gaat met de party en dat er moed
moest worden geput uit hetgeen er in Antwerpen en in Berlijn was gebeurd met de
verkiezingen.
2. Ingekomen stukkenxeli mededelinggh.
deelde mede dat er plm. 100 afzeggingen waren
binnen gekomen. Er waren 250 uitnodigingen de deur uit gegaan; deze uitnodigingen
waren gegaan naar de kring-besturen en andere actieve leden.
3 - Gastspreker.
4&ab0enacx3eceen/waren jexx.2 gastsprekers aawezig, e'e'n uit West Duitsland van een kring
van de D.V.U. en e'e'n namens het Vlaams Blok.
.
Beide sprekers wezen de aanwezigen op de successen die de laatste tljd behaald zyn
in Antwerpen en in West Duitsland. Deze tendens zou zich voortzetten in geheel Europ
ZJj wezen er voorts op dat er een samenwerkingsverband moet komen in Europa ivm
1992. Er moet nog een noemer gevonden worden voor het vormen van e'e'n front.
Verder deden z$ geen concrete uitspraken.
4. Jaarverslag van de secretaris over 1988.
'Hier werd weer het bekende postieive verhaal afgestoken. De administratie van het
partjj-kantoor was inmiddels verwerkt in een computer. Volgens Janmaat zijn er plm.
1200 leden, waarvan CK plm. 850 betalende leden.
5. Jaarverslag van de penningmeester over 1988.
Hier ook weer een pos-tief verhaal. Het ledenbestand was het laatste jaar met
ongeveer 40% toegenomen. Jantnaat vertelde voorts dat er geen inkomsten-uitgaven—
verslagen bekend gemaakt zullen worden; dit iv.m. het veiligheidsaspect. In 1990
zal alles weer vr^egeven worden.
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6r|¥erslag van de voorzitter der kaacommissie.
me voorzitter van de kascontrolecommissie/
Veel uitmakende van de Kring-Rotterdam
, deelde mede dat de cijfers in orde wa.ren.
reageerde n.a.v. vorenstaande met de vraag
waarom hij geen deel uit mocht maken van de kascontrolecommissie. Janmaat vertelde
dat hjj op de laatst gehouden C.D.-H.B. bijeenkomst niet aanwezig was geweest en
dus geen spsxuK op iets kon maken. Jnamaat verlangt een grote mate van volgzaamheid
van de leden van de C.D.
7. Mededelingen Europesche campagne.
Het programma voor de Europesche verkiezingen kon niet overleg worden, daar men
bang is dat een concurrerende p+arty e.e.a. zalo/ernemen uit het C.D. programma.
Volgens Janmaat wat er al iemand van de V.V.D geweest die een bedrag van /1 .000,—
wilde geven voor het C.D.-verkiezingsprograrama. Deze V.V.D-er zou Janmaat op het
partij-secretariaat hebben bezocht.
Janmaat vroeg de aanwezigen of iemand zich geroepen voelt om iets voor de radio
of t.v. te zeggen. Men kan dan een ingesproken bandje opsturen naar het partijsecretariaat, waarna e.e.a. zal worden beoordeeld. Onder de aanwezigen was niemand
die zich daarvoor geroepen voelde.
Janmaat deelde verder mede dat er een brief gezonden zal worden naar de United
Nations, met het verzoek om tljdens de europesche verkiezingen e.e.a. goed te
willen controleren. In het verleden heeft men 3 dagen moeten wachten voordat men een
uitslag onder ogen kreeg. Volgens Janmaat was er voorheen mee "gerotzooid"; dit
mag niet weer gebeuren. De aanwezigen stemden er mee toe dat er brief naar de United
Natiojjfn wordt gezonden.
8. Kandidatenljjst Europesche verkiezingen.
Op de kandidatenljjst voor genoerade verkiezingen vonden geen wjjzigingen plaats.

9. Uitslag stemmingen door voorzitter stemcommissie.
De stemmingen waren coform de Ujst.
10.

ll.Redevoering Ijjsttrekker.
Janmaat deelde mede dat hij in de pauze een summiere redevoering voor de lijsttrekker
op papier had gezet en dat deze redevoering puur op Nederland was gericht.
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\.Financiele asp

Over de uitbouw van de organisatie decide Janmaat mede dat alleen die mensen die
passief lid geweest ztfn van de partij, een giro-biljet thuis gestuurd krygen ,met
het verzoek ora donatie. Dit moet dan een donatie compagne worden13- Partjjbeleid inzake uitbouw-organisatie.
Janmaat deelt mede dat de uitbouw van de Kringen voorlopig is stopgezet. Men wil
eerst de verkiezingen afwacht i.v.ra. de te verwachten ledenaanwas.
Ht. Discussie ^
\e de vergadering voor om de alinea in het verkiezingsprograrama "Nederland, alleen voor de Nederlanders" iets af te zwakken, c .q. eruit te
halen. HJJ vertelde dat hjj een Duitse vriend heeft, die zich daaraan mogeljjk
kan storen. Hij stelde een zachtere aanpak voor.
zag hier wel wat in; hlj vertelde een Engelse vrouwte
hebben, die daar ook het hare van kan denken. Beide personen kregen vanuit de zaal
geen bljval.

15/16 Rondvraag.
Voor de rondvraag was geen tijd meer en Janmaat sloot de vergadering en wenste
een ieder wel thuis.
Opmerkeljjk was dat als men vanuit de zaal iets wilde vragen, Janmaat steeds riep
"Voor de rondvraag".
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Partijraad

Tel.: 07t - 4t.9Z.ft4

A G E N D A
van de Partijraad

1.

Openingswoord van de Voorzitter

(13.45 uur)

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Gastspreker

4.

Jaarverslag van de secretaris over 1988.

5.

Jaarverslag van de Penningmeester over 1988

6.

Verslag van de Voorzitter der Kascommissie

7.

Mededelingen Europese campagne
b.
c.
d.
e.

8.

AtataiBtratieve procedure
T.V. / Radio en telefoonlijnen
Praaotieteam
United Nations

Kandidatenlijst Europese Verkiezingen
a. Voovctel Adviescommissie en toelichting
b. Saaenstellen Stemcommissie

c. Stenaingen

P a u ze

9.

Uitslag stemmingen door Voorzitter Stemde.

10.

Inlichten Pers over kandidatenlijst.

11.

Redevoering Lajsttrekker

12.

Financiele aspecten der Europese Verkiezingen

13.

Partijbeleid inzake uitbouw organisatie

14.

Discussie.

15.

Rondvraag

16.

Sluiting

De Secretaris wenst de leden een goede vergadering toe.
Mevr. W.B. Schuurman
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Vergadering C.D.-Kring Den Haag.

Op 24.2.1989 werd een vergadering bijgewoond van de C.D.-Kring Den Haag.
Aanwezig waren +_ 35 a"40 personen.
Achter de tafel waren gezeten:
1
Johannes G.H.Janmaat,
een nieuweling, die zich voorstelde als
De bijeenkomst werd gehouden in "De BJjhorst" te Wassenaar (Van der Valk).
opende de vergadering en nam het woord. Hij hield een toespraak dat
geheel op hemzelf was geend.
Er werd een rivaliteit bespeurd tussen
en
Hierna nam
het woord. Deze las een stukje voor uit een krant.
• onderbrak
en ontnam hem het woord. Dit werd door de aanwezige geslikt.
(Cebleken is dat
in het verleden een verbod heeft gekregen, waarbij
werd besloten dat hije'e'n jaar de functie van voorzitter niet mocht bekleden
in de Kring-Den Haag).
Daarna hield Janmaat een toespraak welke op een succes uitdraaide, gezien de
ovatie die hij na afloop kreeg.
Janmaat stelde in de vergadering voor om tijdens de verkiezingen enige telefoontoestellen te bespreken voor de verkiezingsuitslagen. Zo'n lijn kost J200,—
per stuk.
Janmaat stelde voor tijdens deze vergadering een collecte te houden. Voor
elke / 200,— uiixuiixfcBiBfBBiixgiixMBKrfnixiwKKXBkBii.die opgehaald zou worden,
doet de party eenzelfde bedrag Wj.
Janmaat liet heel taktisch de mensen in de zaal met de bankbiljetten zwaaien
en liet de aanwezigen zo tegen elkaar opbieden, dat uiteindelijk resulteerde
in een bedrag van /1800,—.
, die ook aanwezig was, maakte tegenover
de aanwezigen een gul gebaar en gaf daarboven nog eens een bedrag van /1000,—,
dus totaal heeft de avond ^2800.— bijeengebracht.
Janmaat deelde mede dat voor dit bedrag 10 IJjnen worden aangeschaft.
Later bleek dat Janmaat geschrokken was van dit hoge bedrag.
Uit het landelijk leden-bestand van de C.D. blijkt.dat een derde van de leden
de contributie niet hebben betaald.
Opgemerkt werd dat' Willem Th.E.Vreeswljk,
die onuitgenodigd aanwezig was, ook f 75,— bjjdroeg.
deelde in een gesprek mede dat hij graag in de tweede karaer wil en
daarbij de geraeenteraad wil overslaan.
is niet dom, doch een plaats in
de tweede kamer ziet men niet zo zitten. De presentatie van
is niet
zo sterk en de man heeft enigszins een spraakgebrek. Hij is geen taktikus.
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decide mede dat hjj graag voorzitter wil worden van de C.D./Kring
Utrecht en tevens wil h|j IJjsttrekker worden.
Voorts decide
. mede dat
in januari
1989 in Den Haag pirn. 500 folders heeft verspreid. Deze folders zijn verspreid
in de straten waar gemeenteraadsleden wonen. De folders werden verspreid bij
10 woningen aan weerszljde van zo'n gemeenteraadslld en de woningen tegenover
een gemeenteraadslld. Deze aktie bleek achteraf geen succes. De volgende keer
wordt er gewoon weer gefolderd in de volksbuurten.
zit in de mediaraad van de C.D., doch dit zal, niets uitmaken ivm
zijn gemeenteraadslld willen zijn. Janmaat beslist toch wel wat er raoet en gaat
gebeuren.
Janmaat heeft nog enige tijd gesproken over de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Er was vanuit de zaal enige kritiek op de plaats van de Hagenaars op de lijst
voor de Europesche verkiezingen, doch dat werd zeer taktisch door Janmaat glad
geschoren.
besloot hierna de vergadering.
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Vergadering C.D.-Kring utrecht.
Op 21.1.1989 werd in een zaal op de 5e etage van het Jaarbeurtfgebouw te Utrecht een
.C.D.-Kring Utrecht ledenvergadering bijgewoond.
-Namens het C.D.-D.B. waren aanwezig Johannes G.H.Janmaat, 3.11.1934
Er waren ongeveer 40 personen aanwezig, waaronder veel jongeren en veel nieuwe gezichten.
De vergadering werd ingeleid door de kring-voorzitter
Na de vergadering kreeg
een schouderklopje van Janmaat voor het
goede leiden van de vergadering.
De agendapunten werden snel doorlopen en er waren weinig opmerkingen.
Parttfvoorzitter Janmaat hield wederom ztfn bekende betoog.

Vernomen werd dat veel jonge aanwezigen naar de C.D.J.A.lqdenvergadering zullen gaan,
die op 19.5.1989 zal worden gehouden. De belangstellenden worden verzocht om naar het
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Holiday-Inn Hotel te Utrecht te komen.
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C.D.-Kring Amsterdam-vergadering.
Op 28 april 1989 werd in het Hilton Hotel te Schiphol een C.D.-Kring Amsterdam vergadering" bijgewoond.
Wnwezig waren o.a. Johannes G.H.Janmaat,
en
voorzitter werd die avond gekozen
\J/rder tnaken op dit moment deel uit van het C.D.-Kring Amsterdam-bestuur ene
en end
en
Janmaat zat deze informele vergadering voor, we Ike werd gehouden in de lobby van het
Hilton Hotel en waar pirn . 20 personen aanwezig waren.
Men had geen zaal gehuurd. Men heeft een aantal stoelen bijeen gezocht en is toen gaan
r vergaderen. Gezien de opkomst heeft men nog getracht uitte wyken naar een naby gelegen
hotel o.i.d., doch alles was bezet .
Opvallend was dat er geen personen aanwezig waren uit de groep van de "Verontruste Amster* dammers " .
Opmerkeiyk was dat
, die wel aanwezig was, geen bestuursfunctie kreeg. HJj zal een andere onbeduidende functie krijgen.
zou nog tev eel
met buitenlanders optrekken.
Op 10 mei 1989 zal de eerste bestuursvergadering van de Kring Amsterdam plaatsvinden ten
huize van
O.a. zal dan besproken Iworden het folderen en het uitbreiden van de C.D.-Kring Amsterdam.
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Op 1—4-89 ward in bat Haagaa Poal»an— hotal bovanganoauda
bijaankoBBt gahoudan.
Aanwaeig varan oiroa 40 laden, waarondar da mansan van hat
AoofdliaBtuiir*

Eniga datai Op 8-5-89 wordt hat lijstmuuiar voor da Eurepasa varkiaeingan voor da CD bakand gamaakt tarwijl op
9-5-89 aandti jd van radio an TV bak*nd wordt.
Uit da kringan aullan rapraaantatiava figuran wordan gakozan t dia Hanrf.Jamiaat cullan interviavan. Dat alias in da
vora als bij da voriga verkia*ingan. Xan varwaoht, of batar
gazagd nan hoopt dat da uitzandingan ook «sullan doorkoian1
Daarnaaat sal wordan gaprobaard via landalijka dagbladan
aan advartantia ta plaataan. In iadar gaval is daar gald
voor.
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Zoala bekend mooht da deaonatratie in Kediohea niet doorgaan, vat zoala Janaaat hat uitdrukte, een aanf Itdting was
voor da deaokratie*
Bohter toan da Moaliaa in Rotterdaa deaonatreerden kon dat
vel, waarbij burgeaeeater Braa Paper via da TV heeft gezegd 'Via ban ik om aan deaonatratie te verbieden. .. ' .
Janaaat haaft dus hat plan OB Tlak voor da Buropeae verkiezingen Bet iraal tam—tam aan damonatratia ta maiden.
Bij hat Bettardaaaa Matro-ata-tion, waar daatijda door ean
Surinaaar jonge vrouwan warden neergeatoken, zal aan herdenking plaatarindan i*v*m. die raoiala moordpartij.
Jamaaatt "Paper aoatt gasian Bijn uitapraakt toaatamaing
gavan voor dace herdenking. Bn ala die leakoat dan gaan
we dace kaar aoht daaonBtraran"*
Volgana Hana Janaaat aaldan »ioh vakalijka gaaiddala 20 a
30 aanaan ala lid aanr o.q. belangstellend eijn.
Bat oantrala OD-nuamer in Ban Haag had tot duaver 3 binnankoaende lijnen, aaar krijgt uit breiding van nog eana vier
lijnan.
Plaataalijka info- telafoonnttaaara cullen niet aeer worden
ingjaateld*
hat COJA sal aan beatunr worden gevorad* Da vraae* i>
aohtar of da jaugd-*f deling onder toecioht aoet koaen te
ataan van het hoofdbeatuur, of dat hat aen zeg^aaar zelfatandige organiaatia aoat werden, los van da 09.
Pont ia naaalijk dat jongeren nog wel eana rare aktiea kunnan uitvratan die verve lend sijn voor da parti j. Zo werd
ergena aan PNT-kantoor volgaplakt aet atiokara, en wel zo
dat da werkneaera niet aeer naar buiten kondan kijken.
Tereoht dead da FH? hiarvan
aangifte, waama da politia Jaaaaat varantwoordelijk
atalda voor da aohoonaaakkoeten.
Over hat al dan niet zelfatandig opararan van da CDJA aoet
dua werdan nagadaoht. Hal ataat vaat dat da olub ean eigan
blad krijgt.

Br ia ean nieuwe poster ontworpen in da vora van de landkaart van Nederland in puzzlevora. Daaronder ataat da
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takst 'Te koop wagons failliBsaaaat ' f an daar waar ondar
ean snaranda takst naar da buitanlandara gavolgd door hat
woord '-rarkooht*. Cferota hilaritait hiarovar.
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Oprichtingsvergadering van het CDJA op 19 mei 1989 te Burmiak.
Aanvankelijk was iedereen uitgenodigd voor deze vergadering on te verzamelen
op het Jaarbeursplein te Utrecht, maar in een tweede brief werd als verzamelpunt station Bunnik aangegeven.
Op het station stond een CD-lid te wachten om de mensen naar het vlakbij ge.legen Postiljon-hotel te brengen.

totaal waren er ego^dertigtal personen aanwezig, w.o.
Janmaat
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Door Janmaat werd de vergadering geopend. Allereerst werd door hem het doel van
deze vergadering uitgelegd, nl. de oprichting van een jongerenafdeling van de CE
Hij was van mening dat we allemaal werden belazerd door de regering Lubbers.
De mensen die bier aanwezig waren een van de weinigen die de ogen los hadden
en beseften dat de toekomst in eigen hand kon worden genomen.
Hier zaten de toekomstige burgemeester en wethouders.
We moeten in de politiek goed blijven uitkijken naar baantjesjagers die proberen het succes naar zich toe te trekken.
Tijdens de vergadering moest een bestuur voor het CDJA worden gekozen. Janmaat
vroeg of er iemand bezwaar had dat
tot voorzitter werd gekozen. Hier had niemand bezwaar tegen.

Janmaat wilde zich verder niet al teveel met de vergadering banoeien omdat hij
van mening was dat het CDJA los van de C.D. moest opereren. Men moest er niet
op rekenen dat men kon doorotromen naar bestuursfuncties birmen de C.D.
Verder hoopte Janmaat dat wat de jongeren in het verleden hadden gedaan (bedoeld werd de neo-nazistische trekjes) zouden afzweren omdat hiervoor in de
politiek geen plaats was.
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Vervolgens werd het plan geopperd om op 3 juni 1989 een demonstratie te houden
in Rotterdam on de metro-moorden op drie blanke vrouwen te herdenken, gepleegd
door een Surinamer. Hierover zal nog nader bericht komen.
Vanuit de zaal werd voorgesteld omdan niet op net station in Rotterdam te verzamelen maar een station buiten Rotterdam, waama men als groep naar Rotterdam
zou kurmen reizen.
De volgende vergaderin zal worden gehouden in juli. Bericht hierover volgt.
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C.D.-Kring Haarlem-ledenvergadering.

Op 12 mei 1989 werd een C.D.-Kring Haarlem-ledenvergadering Wjgewoond, gehouden in
de "Lobby-bar" van het Hilton Hotel te Schiphol.
Aanwezig waren pirn. 20 personen, w .o.:
Johannes G.H.Janmaat, 3-11-1934
, namens het D.B.;

Janmaat heeft die avond nog iets verteld over de 2e kamer verkiezingen en over het
wel en wee van de C.D.
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C.D.-Hoofdbestuursvergadering.
Op zaterdag, 13 mei 1989 werd een C.D.-Hoofdbestuursvergadering Wjgewoond,
^ehouden in het HoMay Inn hotel te Utrecht.

Er waren pirn. 60 a 70 personen aanwezig; voornamelijk voorzitters en mede-bestuursleden van de diverse C.D.-Kringen-»
Naast de bestuursleden uit de diverse Kringen waren ook de leden uitgenodigd.

Die avond zljn verder technische zaken rond de verkiezingen besproken, zoals deze
al waren besproken op het C.D.-D.B.vergadering van 11.5.1989 en door de adviescommissie waren voorgesteld.
Die avond werd een bedrag van /T-000,— beschikbaar gesteld voor een grote advertentie in de Telegraaf, i ^ daarbij de verwljzing naar de diverse uitzendingen
van radio en t.v.
deelde de vergadering mede dat e.e.a. al
besproken was met de Telegraaf en dat deze accoord ging.
Voorts werd aan de aanwezigen gevraagd of er nog iemand was, die nog een bandje
wil inspreken m,et daarop een klinkende tekst om dat vervolgens via de radio uit te
laten zenden, naraens de C.D.
Het desbetreffende bandje kan men opsturen naar het partljkantoor.

20QAOS

Vervolgblad nr.:

1
informatierapport nr.:

Na de pauze werd er nog enige tijd aandacht besteed aan punt 6 "Demonstrable Rotterdam1
Deze demonstratie is aangevraagd blj het gemeentebestuur van R'dam en zal worden gehouden op 3 juni 1989 in het metrostation Zuidplein; dit naar aanleiding van
het feit dat enige tyd geleden vier vrouwen zijn aangevallen door iemand met een mes.
Zoals de zaken er thans voor staan heeft e.e.a. in R'dam en ongeving reeds de nodige
publiciteit opgeleverd. Janmaat stelde voor dat, indien deze demonstratie wordt verboden, men naar de Raad van State stapt om daar nun geljjk te halen. De kosten
hiervan zullen /250,— bedragen.
De opmerking werd gemaakt dat genoemde demonstratie in R'dam onder geen beding door
zal gaan omdat men niet van plan is zich door een stel linkse rakkers in elkaar te
laten slaan.
De demonstratie-aankondiging heeft in ieder geval veel publiciteit opgeleverd voor
de CD.
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Bijeenkeast CDJA in Buanik.
Op 19-5-89 ward In het Motel Da Postiljon in Bunnik een
bijeenkoast gehouden van da CDJA.
Aanwezig waren oiroa 30 personen, aerendeels skinheads
voorcien van aen versoheidenheid aan tatottages*

Ondar da aanweftigen warden opgeaerktt

'JANMAAT, Johannes G.H. (3-11-34)-

JEEESWIJK;

(10-4-50).

Hat ward een wat warrige "bijeenkomat waar reel vragan warden gesteld. Die vragen warden beantwoord door Janmaat,
.,
en
•
Hat voorbeelden van de vragenstellerijs
Zaal: Zijn wij als ODJA in de toekomst alleen maar goad
om te folderen en andera rot-klusjes op te knappen?
Janmaat t Jullie eijn de toekoastige beatuxirders van Nederland, wij hel)ben jullie hard nodig. In bet verleden
is er te weinig aandaoht bestead aan de jeugdbe waging: Dat is over.
Zaalt Valen van ons xijn ook aktief voor het JFV. Kan dat
zo blijven JFN/CDJA ?
Jaonaati In prinoipe kun je geen twee basen dienen. Ovarigans besohouw ik het JFN niet als een politieke organisatie. Beperk je daarom tot - indien nedig - een
keer folderen, maar meer ook niet! Zelf s ,•:
is
welkeoi in once gelederen, raits hij geen 'onvarant-.
woordelijke dingen doet .
maakte aanmerkingen op de outfit van de aanweeigen.
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"Jullie Biea er niet uit. Burger* aohrikkea zioh rot als
zo'n Btell«tje tuig gaat lop«n folderen. Jloet je kijken
hoe zo'n keurige Manager van De Postiljon nit zijn ooghoeken loopt te kijken bij het zien van al die getatoueerde kaalkoppen".
De saarl laohte en grinnikte en riep naar
— ale
ouoVVikingleider heeft hij wat »eer krediet - dat dat
madr voor liefK moest wordea genoment "Han, j« ziet er
/n jou kleding (burgerlijk) ook niet uit".
Verder verd gediskussieerd of er regie*B dienen te koaen,
over samenwerkingsverbanden ena.
Al met al kwam er weinig konkreete uit, zij het dat een
voorlopig bestuur ie gekezen beataande uit:

Overigena gaat de CDJA onder de hoede vallen van de CD}
het wordt dus geen loestaande organisatie.
Het voorlopige beatuur gaat sioh bezig houden met inventariaeren van de zaken, waarover ia een volgeade vergadering (datum nog niet bekend) verslag sal worden gedaan.
Tanmaat hield aaa het eind van de bijeenkomat eea speech
waarop enthouaiaat door het onfrisae publiek werd gereageerd. Janmaat beapeelde zijn publiek goed. Hij deelde
pluimen uit, aprak over de toeatand ia Hederland en vond
dat niemand in ona land hem kan verbiedea so te denken,
waarop de saal reageerde met een hevig applana.
had het alotwoord. Het feit dat hij veraohillende
glasen bier had gedroaken vergemakkelijkte blijkbaar zijn
manier van spreken. Ha Bijn viBie op de noodsaak van een
goede jeugdbeweging eiadigde hij met: •Janmaat is een
kleine man, maar groot van formaat, die voor volk en vaderland ataatP. Bit werd gevolgd door een driewerf Housee, vurig meegesohreeuwd door de aanwesigen. He bedrijfaleider - hij aerveerde met twee anderen nota bene zelf kromp toen letterlijk in elkaar.
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