
Ife-o a. i» o

CENTRUMDEMOCRATISCH BELEID TER BESCHERMING VAN HET NEDERLANDS STAATSBURGERSCHAP

(ontwerp-discussiestuk voor partijintern gebruik drs alfred vierling)

Uitgangspunten'

Het beleid gaat uit van het belang en de beschermwaardigheid van de Nederlandse
samenleving. Het onderkent evenwel de aanwezigheid van somtijds langdurig in
Nederland verblijvende vreemdelingen en genaturaliseerde alloculturele groepen.(1).
Het formuleert geen oplossingen met voor hen mensonwaardige gevolgen; veeleer
wordt gestreefd naar een met het belang en de beschermwaardigheid van de
Nederlandse samenleving verenigbaar toekomstperspectief proportioneel tot hetwelk
de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in het vooruitzicht kan worden gesteld.(2).
Het beleid onderkent de onmogelijkheid de centrumdemocratische uitgangspunten in
de tenuitvoerlegging van het beleid te benaderen zonder een overgangsbeleid te
formuleren en ten uitvoer te leggen tussen het thans officieel vigerende beleid
en het uiteindelijk te verwezenlijken centrumdemocratische oeleid.
Het beleid dient evenwel ten eerste tot bescherming van het Nederlands Staatsburger-
schap tegen uitholling van rechten. De Centrumdemocraten kennen en erkennen geen
legitimatie noch volkenrechtelijk noch staatsrechtelijk van de toedeling van alle
rechten van de Nederlandse Staatsburger aan alle ingezetenen, zeker daar waar de
ingezetenen niet ook alle plichten dragen, zoals militaire dienst, zeker daar waar
de ingezetenen zodoende positief worden gediscrimineerd, doordat zij de rechten
kunnen genieten en dewelke hun hier worden verleend op grond van ingezetenschap
en tegelijkertijd de rechten welke zi'j als dan nog steeds ontlenen aan hun
eigen nationaliteit, terwijl de Nederlandse Staatsburger in den vreemde niet alle
rechten van de vreemde nationaliteit verkrijgen, zodra zij aldaar ingezetenen zijn.
Het beleid is er derhalve op gericht, conform het huidige verbaal beleden officiële
beleid om langdurig ingezetenen onder voorwaarden het Nederlands Staatsburgerschap
te verlenen. Voorwaarde is dat de vreemdeling als dan afziet van zijn eigen
nationaliteit of als dat niet mogelijk is, aan de Nederlandse Staat verklaart
geen rechten aan de Nederlandse nationaliteit te ontlenen, welke hij reeds ontleent
aan de eigen nationaliteit. Het beleid is erop gericht, dat alle Staatsburgers
aan de Nederlandse culturele normen en waarden monistisch geassimileerd worden.(3).
Daartoe wordt als opschortende voorwaarde tot het verlenen van het Staatsburgerschap
een Staatsexamen Nederlanderschap met goed gevolg afgelegd. Tevens wordt een
unicultureel beleid gevoerd tot monistische assimilatie van langdurig hier verblijvend
alloculturele genaturaliseerde Nederlanders. Het beleid gaat uit van blijvende
immigratie van een groot deel van deze mensen, maar duldt geen etnisch-culturele
minderheidsvorming, welke in strijd kan komen met de beschermwaardigheid van de
Nederlandse samenleving en de belangen van de oorspronkelijke Nederlandse bevolking.
Het beleid gaar ervan uit, dat im Nederland geenszins enice staatkundige legitimatie
is verworven voor een beleid gericht op een pluralistische"etnisch-culturele
verzuiling (4). (een rapportage over de strafrechtelijke aspecten van deze
vorm van verzuiling zal apart worden uitgebracht). Temeer is zulks ondenkbaar
geschied aan de hand van enige regeringsnota's, daar Nederland geen autochtoon
pluralisme kent (5). De Centrumdemocraten achten juist een beleid gericht op
monistische assimilatie het meest ten dienste staan van de individuele emancipatie,
en verwerpt de emancipatie van culturele groepen, wier normen en waarden de
ontplooiing van het individu smoren. Het beleid gaat uit van de beschermwaardigheid
van de Nederlandse samenleving tegen alloculturele overwoekering. Het mondt uit in:

1. restrictief toelatingsbeleid tot tijdelijke vestiging
2. staatsburgerschap voor geassimileerden met langdurige vestiging
3. assimilatiebeleid voor alloculturele staatsburgers
4. remigratiebeleid voor alloculturele groepen
5; uitzetting en persona non grata-verklaring van criminele vreemdelingen

en illegalen
6. strafbaarstelling van sociaal-economisch verkeer met illegalen-en-van illegaal
voor definities (1)(2)(3)(4)(5) zie omme zijde verblijf
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(1) onder alloculturele groepen worden verstaan groepen van mensen met een
roet de Nederlandse leefgewoonten strijdig cultuurbeleven welke zich
organiseren om hun cultuur onaangetast te behouden dan wel te propageren.

(2) onder de oorspronkelijke Nederlandse bevolking wordt verstaan de bevolking
welke in 1945 is bevrijd van de vreemde overheersing, hun nazaten en voorts
een ieder die zijn staatsburgerschap heeft verkregen vóórdat de nieuwe Wet
op het Nederlanderschap (1984) van kracht werd en tevens de beschermwaardighe
van de Nederlandse samenleving en dier leefgewoonten onderschrijft en ernaar
leeft.

(3) onder 'monistische assimilatie! wordt verstaan een volledige aanpassing
en inschikking in de vigerende'normen en waarden van de Nederlandse
samenleving, of althans de doorleefde erkenning van de prioritaire
evenwaardigheid van die normen en waarden.

(4) onder pluralistisch etnisch-culturele verzuiling wordt verstaan, dat mensen
in groepen van gelijke of gelijkende raciale afkomst tevens culturele
herkomst ieder in aparte eigen organisatiestructuren worden opgesplitst,
conform voorheen in Nederland mensen van onderscheiden geloofsovertuiging
of levensovertuiging werden verzuild.

(5) onder autochtoon pluralisme wordt verstaan, dat in een bepaalde
levensgemeenschap van oudsher etnisch-culturele minderheidsgroepen
een status aparte hebben verkregen, welke als wezenskenmerk van die
levensgemeenschap is aanvaard en gelegitimeerd.

Beperkingen van deze discussienota

In deze nota is nog niet voorgelegd een hoofdstuk over discriminatiebeleid.
Dit is wel reeds in verre fase van voorbereiding, maar leent zich niet voor
bestudering in brede kring in deze fase van voorbereiding. Tevens is niet
voorgelegd eenoverzicht en inhoudelijke interpretatie van het gevoerde overheid-
beleid t.a.v. de etnisch-culturele minderhedenproblematiek tot nu toe en hoe
zich dat^o^de^ druk v^n de centrumdemocraten (avant la lettre) heeft gewijzigd.
Daaruit veelal de ondervermelde beleidsdoeleinden worden gelegitimeerd en
onderbouwd. Het moeilijkst maar meest wezenlijke is, dat de centrumdemocraten
zich zouden kunnen vinden in eenzelfde mensbeeld. Een poging een dergelijk
mensbeeld als alomvattend basisprincipe voor ons beleid te formuleren kan
eveneens worden ingewacht.

BELEIDSOPVATTINGEN:

Toelatingsbeleid;

De Centrumdemocraten achten Nederland 'vol' op grond van ecologische en
sociaal-psychologische gronden. Derhalve is de daadwerkelijke tenuitvoerlegging
van een uiterst restrictief toelatingsbeleid geboden:
Behoudens internationale verplichtingen zoals in EEG-verband, zal niemand meer
zonder meer worden toegelaten, die geen Nederlands Staatsburger is. Gelet, op de
Antilliaanse Staatsregeling worden op grond van het wederkerigheidsbeginsel in het
volkenrecht Antillianen in beginsel de toegang tot Nederland ontzegd voor vestiginc
doeleinden. Vreemdelingen, die zich in Nederland hebben gevestigd kunnen alleen
aanspraak maken op gezinshereniging alhier nódat zij zijn genaturaliseerd. Alsdan
gelden als voorwaarden het hebben van voldoende huisvesting en het beschikken
over voldoende middelen van bestaan voor het gehele gezin, beide naar Nederlandse
normen, tenzij de te herenigen gezinsleden daarover zelve kunnen beschikken.
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Toelating voor tijdelijk verblijf kan evenwel bij uitzondering worden
toegestaan, indien een buitenlander wel het belang van de Nederlandse
samenleving dient en de beschermwaardigheid van de Nederlandse cultuur
onderschrijft, maar hier te kort zal verblijven dan dat naturalisatie
mogelijk of gewenst is, dan wel indien een buitenlander als vluchteling
wordt beschouwd. Wanneer op grond van internationale verplichtingen een
minister daartoe besluit wordt de vluchteling geen voorzieningen geboden,
welke aan Nederlandse staatsburgers wordt onthouden met uitzondering van

""e een snelle administratiefrechtelijke rechtsgang m.b.t. de erkeninning van
r zijn vluchtelingenstatus. Toelating voor tijdelijk verblijf kan tevens

worden verleend, indien humanitaire redenen van uiterst dringende aard tot
een zodanig verblijf al dan niet gevolgd door naturalisatie per'se nopen.
Te denken valt aan gevallen van ̂ rimairr- gezinshereniging met in Nederland
verblijvende vreemdelingen, dan wel duurzame verhoudingen met Nederlandse
staatsburgers. Verblijfsvergunningen worden hoogstens per jaar verleend.

üitzettinqs- en Uitwijzingabeleid

Behoudens verdragsverplichtingen geldt voor iedere buitenlander een visumplicht.
Illegale immigratie wordt bestreden door verdragen af te sluiten met de landen
van herkomst nopens overdracht van strafexecutie inzake het alsdan strafbaar
gesteld illegaal verblijf in Nederland. Officiële instellingen, bedrijven en'
individuele ambtenaren, die zich inlaten met illegalen, zijn strafbaar,
worden vervolgd met met zware geldboetes bestraft. ledere buitenlander die
zich schuldig maakt aan een misdrijf .wordt terstond voorgoed uitgezet. Er
wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overdracht van strafexecutie in het land
van herkomst. Illegalen wordt de mogelijkheid geboden straffeloos vóór een
bepaalde pijldatum het land te verlaten.

Bevolkingsomvangbeleid

Het bevolkingsomvangbeleid is een facettenbeleid erop gericht de totale
bevolking in Nederland aan te passen aan nieuwe ecologische en sociaal-
psychologische feiten. Richtlijn is het streven naar een bevolking van
tussen de tien en de vijftien miljoen mensen. Er wordt evenwel gestreefd
naar een wat lager bevolkingstal op lange termijn. Daarbinnen wordt gestreefd
naar een evenwichtige leeftijdopbouw van de bevolking. Er dient een lange
termijn- bevolkingspolitiek te worden geformuleerd, dat de genoemde
doeleinden in onderling verband brengt, waaraan alle maatregelen van de
overheid dienen te worden getoetst. Zo dienen aan toekomstige gezinnen van
meer dan drie kinderen na bepaalde pijldatum geen bizondere voorzieningen te
worden geboden, zoals een gróte-woningen project of oplopende kinderbijslagen.
Mogelijk moeten nu reeds terstond beperkende maatregelen m.b.t. gezinsher-
eniging worden genomen. De Overheid onthoudt zich tevens van maatregelen,
welke beogen of met zich brengen, dat etnisch exclusieve groepen in stand
blijven. •„.->-• s- - -• • •- -,=-." - -^_^==— ;f-- " .• -_ " • - .

Unicultureel beleid; integratie- en acculturatiebeleid

Er komt een 'politiek van nation-building', erop gericht alle staatsburgers
zich doen voelen te behoren op grond van gelijkwaardigheid tot een en dezelfde
samenleving. Verzuiling naar etnisch-culturele parabelen wordt weerstreefd.

t Er wordt een beleid gevoerd, met name in de oude wijken van de grote steden,
nc waar vele oorspronkelijk Nederlanders niet meer durven uitkomen voor of al

niet meer uitdragen hun liefde voor Nederland. De overheid formuleert samen
met maatschappelijke organisaties en aan de hand van een brede maatschappelijke
discussie het eigene van de Nederlandse samenleving, waarin de Nederlander
zich kan herkennen. De ovarfreid gaat uit van de etniciteit van de Nederlander.
Vaderlandse geschiedenis en nationale evenementen zullen zorgdragen voor
nationale saamhorigheid en identificatie met de Westeuropese beschaving.
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De Overheid stelt een commissie in voor taalzuiverheid. Alleen het Nederlands
wordt gebruikt als officiële en ambtelijke taal. De overheid schrijft prijsvragen
uit voor Nederlandse boeken door anderstaligen. Hier verblijvende buitenlanders
moeten zo snel mogelijk Nederlandstalig worden en onderricht volgen in de
Nederlandse leefgewoonten. Te denken valt Worbij aan onze wooncultuur, ons
arbeidsehtos, onze intermenselijke relaties en onze relatie mens-dier. Inzicht
in de structuur van onze samenleving en de wegen in de welzijnsdoolhoven worden
eveneens aan kansarme autochtonen onderwezen. De Islam wordt slechts als godsdienst
ruimte gelaten, maar bestreden daar waar de Islam de scheiding tussen kerk en
staat niet erkent. Ook mogen niet-gelovigen niet worden lastiggevallen door
luidruchtige kerken of moskeeën . Oe overheid streeft het ongelijk behandelen
van vrouwen en mannen ongeacht geloofsovertuiging tegen, alsmede het onbedwelmd
slachten ongeacht geloofsovertuiging.

Naturalisatiebeleid

Door een wetsvoorstel tot verandering van de Wet op het Nederlanderschap wordt
het Nederlanderschap alleen verleend na geslaagd te zijn voor een 'staatsexamen
Nederlanderschap'. Dit behelst lezen en schrijven en zich redelijk kunnen uitdrukker
in het Nederlands, bekendheid met de. Nederlandse gewoonten en het alreeds zich
daarnaaar gedragen. Geen Nederlanderschap wordt automatisch verkregen dan door
geboorte uit een Nederlandse vader 'en moeder. Genaturaliseerde Nederlanders van
vóór de wet waarbij het examen Nederlanderschap als voorwaarde tot naturalisatie
is ingesteld, wordt voorgehouden, dat hun kinderen Nederlands onderwijs moeten
volgen. Mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijf worden levenslang
van naturalisatie uitgesloten j 2ij. Mors3«i» immer*-, vfllybw arte bei»iifr'•, zonder meer
uitgezet en tot persona non grata verklaard, tevens voorwaardelijk gestraft voor
eventuele illegale terugkeer. Adoptie van derde wereld kinderen met het oogmerk
deze naar Nederland te halen wordt weerstreefd.

Drugsbeleid

Volgens de Amsterdamse gemeentepolitie komt 713 van de drugscriminaliteit in de
hoofdstad op het conto van buitenlanders en Surinaamse Nederlanders. Vele etnische
jongeren, maar ook vele oorspronkelijk Nederlandse randgroepjongeren geraken door
gedwongen te leven in een multiculturele samenleving,,door culturele identiteitscrisj
uit het lood geslsgen/tot een gewillig slachtoffer van heroïne en vergelijkbare
opiaten. Dat percentueel meer leden van etnische minderheden bij drugscriminaliteit
zijn betrokken, is verklaarbaar uit de leeftijdopbouw van die groepen, maar voornoen
de gegevens legitimeren navolgende maatregelen. Conform het uitzettings- en ook
naturalisatiebeleid wordt iedere buitenlander die met drugs in aanraking komt
uitgezet en levenslang van naturalisatie uitgesloten. Handelaren en drugsverslaafden
met de Nederlandse nationaliteit worden langgestraft respectievelijk opgevangen door
buiten de bebouwde kom gelegen afkickcentra voor gedwongen afkick. Slechts op
medische indicatie van een pluriform samengesteld college van medici kan "cold-turkey
worden ontraden. Het beleid gaat primair uit van de noodzaak de samenleving te
beschermen tegen criminaliteit en ziektes. (Drugs verdoezelen symptomen, zodat
ernstige epidemieën te laat worden onderkend). Voor een periode van vijf jaar word
een noodtoestandwetgeving aangenomen opgrond waarvan politie en justitie specifieke
bevoegdheden respectievelijk de mogelijkheid van snelrecht krijgen. Te denken valt
aan het terugdringen van seponering, uitbreiding van hechtenisfaciliteiten,
snellere berechting na aanhouding. Inmiddels wordt een grootschalige 'uitkamactie'
ten strijde tegen voornoemde narcotica gehouden in verdachte wijken. Er kotot subsidie
voor Comités van Waakzaamheid tegen narcotica(handel). Politie, eventueel speciale
antidrugsmarechaussee wordt paraat gehouden om terstond in te grijpen bij 'pushen'.
Bij veroordeling wordt de drugscrimineel al zijn goederen verbeurd verklaard, zo om
de handel niet langer lucratief te doen zijn. Professionele hulpverlening heeft
volkomen gefaald en dient te worden afgebouwd. Daarentegen wordt familie en vrienden
van de drugsverslaafde desgewenst bij de afkick betrokken.



Werkgelegenheid

Het beleid is erop gericht iedere Nederlandse staatsburger ongeacht afkomst of
leeftijd (binnen de beroepsleeftijd) gelijke kans op werk te garanderen. Over-
vertegenwoordiging van bepaalde etnische groepen in scholingsactiviteiten door
GAB's dient te verdwijnen. Job training zonder dienst vérband wordt ook voor
oorspronkelijke Nederlanders gedecentraliseerd. Subsidies aan werkgevers, die
leden van etnische groepen die nog geen 5 jaar in Nederland zijn tewrkgtellen,
dienen niet groter te zijn dan wanneer ze staatsburgers aanstellen.
In de eerste plaats worden Nederlandse jongeren in staat gesteld gedurende zes
maanden werkervaring in de marktsector op te doen. Werkverruimende maatregelen
komen niet langer exclusief etnisqjh* groepen ten goede, maar worden voor alle
jongeren besteed. Werkgelegeneheid voor jongeren wordt vooreerst gescn3pen door
gezamenlijke terugkeerprojecten in de landen van herkomst van etnische jongeren
samen met de oorspronkelijke Nederlandse jeugd in het kader van ontwikkelingshulp.
Er worden geen ongelijkheden noch inregelgeving noch in de toepassing van die regels
getolereerd tussen Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en

i de zogeheten 'etnische ondernemers'. Met name wordt erop toegezien, dat voor de
laatstgenoemden geen soepeler normen worden gehanteerd bij diploma's, inschrijfduur,

" leeftijdvereisten of ontheffingenbeleid. 'Er wordt ernstig rekening gehouden
met de wenselijkheid kansarme oorspronkelijke Nederlanders, zowel mannen als
vrouwen, te benoemen in functies waaruit door de publieke werking erkenning en
waardering voor de Nederlandse samenleving en culturele waarden blijkt'. Er worden
geen vreemdelingen in openbare dienst benoemd.

Gezondheidszorg

Voor wie hier langer dan een jaar ia wordt geen behandeling anders dan in het
Nederlands gegeven, tenzij levensgevaar dreigt t.g.v. communicatieproblemen.
Beleving van ziekte blijkt in hoge mate cultuurgebonden, maar de Nederlandse
gezongheidzorg heeft niet tot taak psychosociale klachten van alloculturelen
daar te erkennen, waar een oorspronkelijke Nederlander geen beroep zou doen op
een somatische behandeling. De explosie van psycho-sociale hulp aan alloculturelen
doet vermoeden, dat een onderzoek naar de waarachtigheid dier klachten naar Nederlans*

,i£ maatstaven aanbevelennswaard is. De ziekenfondsregelingen moeten desnoods eerst
weer op EEG-niveau zo worden gedefinieerd dat wie familie met verblijf 's buitenland:

f. is van hier werkende gastarbeiders, maar .niet zijn toegelaten tot Nederland, hier
m_ geen behandeling op kosten van het ziekenfonds mogen ondergaan, teneinde het
<-- - onrustbarend toenemend 'medisch tourisme' tegen te gaan. Natuurlijk worden illegalen

van ziekenfondsverstrekkingen uitgesloten. De gezondheidzorg behoeft mogelijk een
n info-service aan alloculturelen, maar een categorale aanpak is ook hier onjuist,
r want de gezondheidzorg hoeft niet rekening te houden met alle mogelijke alloculturele

'riten', welke leiden tot aanzienlijke meerkosten, of ongelijkheid in behandeling
" en opname. Ten overvloede: Drugsverslaving duidt op een ziektebeeld. In tijd onbeperkt

heroïneverstrekking is stervensbegeleiding.

^ Justitie, Politie, Gevangeniswezen en Kinderbescherming

Politie en Justitie staan in de eerste plaats borg voor de handhaving van de Nederlanc
normen en waarden. Een alloculturele achtergrond van een tot Nederland toegelaten
vreemdeling of genaturaliseerde Nederlander kan geen grond voor strafvermindering,

ie nog minder schulduitsluitng opleveren. Zo kan aanhang van de islam geen recht geven
op soepeler toepassing van de arbeidsplicht, of van taken in de penitentiaire in-
richtingen. Het is onjuist dat in de gevangenis litteratuur of programma's worden
aangeboden, tenzij deze van nutte zijn voor voorbereiding op de Nederlandse samen-
leving. Wij delen de constatering van de Minister van Justitie, dat 'de botsing

n van culturen onder omstandigheden leidt tot voor personen onoplosbare problemen
welke in ernstige gevallen uitmonden in het plegen van een delict'. Wij leiden eruit
af, dat het politioneel en justitieel apparaat onverlet de Nederlandse cultuur moet
uitdragen en beschermen. Dit moge blijken uit de etniciteit van het personeelsbeleid.
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Er komen geen speciale etnische adviseurs bij woningbouwverenigingen, maar er
aa komt voorlichting over de Nederlandse woongewoonten (met name in flats).

Woonwagen/zigeunerkampen worden niet geplaatst waar sociale woningbouw is,
maar buiten dé stadskern. Aan kinderen van woonwagenbewoners wordt geen
woonwagenvergunning meer versterkt: Immers de bestaansreden voor de wagens
te weten een rondtrekkend bestaan is vervallen. Zolang ei- woonwagenkampen
bestaan, is het verboden aan Nederlanders geld voor de standplaats van
caravans te vragen. Hiertoe neemt de overheid de financiële lasten over.
Er komt een verbod op woonwagenbedrijfsplaatsen voor de schroothandel
daar waar deze het landschap of het stadsgezicht ontsieren.

Onderwijs

Hoofddoel van het Nederlands onderwijs is de ontplooiing van het individu en
* het opleiden van elk individu tot een kritisch staatsburger,; De Centrumdemocraten

achten zulks wenselijk tegen de achtergrond van de Nederlandse culturele normen
en waarden en ontkennen, dat alloculturele groepen waardering oogsten en worden

— _ aanvaard door louter aan de oorspronkelijke Nederlandse bevolking opgedrongen
kennismaking met de aan hen vreemde culturen: De effecten van acculturatie,
nog daargelaten multicultureel onderwijs op de eerder geformuleerde doeleinden
zoals individuele ontplooing en kritisch staatsburgerschap lijken negatief.
De bestrijding van achterstand in het onderwijs van oorspronkelijk Nederlandse
randgroepen zou nog jaren hebben geduurd. Thans gaat al deze inspanning op in
een uitzichtloos pogen acculturatie binnen het onderwijs gestalte te geven.
Hoe zeer de regering tot nu toe in verlegenheid is blijkt uit het feit, dat men
eerst onderwijs in eigen taal en cultuur aan alloculturele groepen heeft gerecht-

^ vaardigd met het doel deze voor te bereiden op remigratie, maar later heeft
bedacht dat zulks nodig is voor een versterking van het zelfconcept van deze groepen.
Daarvoor overlegt de regering geen enkele wetenschappelijke legitimatie.
Ons beleid acht onderwijs in eigen taal en cultuur alleen gewenst in het kader van
voorbereiding op terugkeer naar het herkomst land. Deze onderwijsprojecten dienen
dan ook ten laste van de ontwikkelingshulp te komen. Er moet wel meer aandacht
komen voor de Nederlandse kinderen, die door de massale alloculturele immigratie
zelf in eigen land zijn blootgesteld aan culturele identiteitsproblemen: Zij zijn
het die bij uitstek hun zelfconcept verliezen in een land waar het eigen cultuur-
goed niet wordt verdedigd, zeker nu er zelfs leerkrachten uit de woestijn worden
aangetrokken, waaraan zij ongecontroleerd worden uitgeleverd. De kosten van de
andere talen (Turks etc) in het middelbaar onderwijs zijn gigantisch. Wij vinden,
dat deze miljoenen beter kunnen worden besteed aan denkmethodiek en informatica,
in plaats van aan talen van landen waarvan de economie niets voorstelt.

Terugkeerbeleid

Langdurig werkloze vreemdelingen en alloculturele Nederlanders wordt terugkeer-
faciliteiten geboden te financieren uit SOS van de ontwikkelingshulp. Surinaamse
Nederlanders wordt terugkeer en bestaanszekerheid geboden proportioneel tot de
mate waarin deze de oorspronkelijke bevolking in het vooruitzicht gesteld wordt

;n door de voor Suriname voorbestemde ontwikkelingsgelden te reserveren voor
terugkeerprojecten voor de in Nederland verblijvende Surinamers. De regering zal

jn in onderhandeling treden met de regeringen van Tur kije en Marokko over soortge-
lijke terugkeerprojecten voor de betreffende mediterranen. Indien deze landen
niet meewerken ontvangen zij geen hulp of handelspreferenties meer.

imi Terugkeerprojecten omvatten een afbetalingsregeling van sociale rechten.
Remigratie van vertrokkenen wordt uitgesloten. De regering heropent onderhandelingen
met Indonesië en binnen het kader van de VN over het zelfbeschikkingsrecht van

.n, Molukkers op de Zuid Molukken. Werkt Indonesië niet mee, vervalt de ontwikkelingshulp,
,n Terugkeerfaciliteiten aan voornoemde groepen gaan HFL 50.000 per persoon niet teboven.
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Tenslotte zijn alle remigratiefaciliteiten voor voormelde groepen
mutatis mutandis ook beschikbaar als emigratiefaciliteiten voor
Nederlandse staatsburgers.
De voornoemde afkoopregeling betreft WW, WWV, RWW, AOW, AKW tot een maximum van
HFL 50.000 per persoon. WAO en AAW worden niet afgekocht, want het gaat niet
aan arbeidsongeschikten (het gaat om een klein percentage ernstig gehandicapten
te treffen. AWW en AOW kunnen worden meegenomen.
Afkoopgelden en uitkeringen die worden meegenomen naar de herkomst landen
worden gefinancierd uit de ontwikkelingshulp, evenals remigratiebegeleiding.

Krijgsmacht

De krijgsmacht dient alleen open te staan voor Nederlandse Staatsburgers.
Zeker binnen de krijgsmacht is een segmentering naar etnisch-culturele
parabelen funest voor het saamhorigheidsgevoel. Berhalve worden geen groepen
van allo-etnische origine anderssoortig behandeld bijvoorbeeld zonder zelf
de meerkosten te dragen maaltijden verstrekt welke in kwaliteit en voedingswaard
de 'dagelijkse pot' ontstijgen. Religieuze praktijken kunnen geen grond oplevere
tot enige verandering van tijdschema's der taakstelling, maar kunnen hooguit
een rol spelen bij de al dan niet in militaire diensttreding.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

av cd mhn l 14-3-85 dh prel int san



R E C T I F I C A T I E S
*************************

1. Pagina 15: "REGLEMENT OP HET DAGELIJKS BESTUUR" - artikel 3:

"De Secretaris",

lid 5 vervalt; lid 6 wordt derhalve lid 5.

2. Pagina 18: "REGLEMENT OP HET SECRETARIAAT" - artikel 1,

daaraan wordt toegevoegd:

"De taken genoemd onder sub b, c. d en e, kunnen geheel of gedeeltelijk

worden overgedragen aan, dan wel worden uitgevoerd in samenwerking roet

de Fractiesecretariaten van de Partij in de Eerste en Tweede Kamer der

Staten-Generaal. Deze taakverdeling wordt geregeld door het

Dagelijks Bestuur van de Partij, tesamen met de Fractievoorzitters.".

3. Pagina 22: "REGLEMENT OP DE BALLOTAGECOMMISSIE" - artikel 1: "Doel",

lid 1, eerste regel:

"... is krachtens artikel 6 lid 2 ...",

daarachter volgt: "van de Statuten".

4. Pagina 23: "REGLEMENT OP DE BALLOTAGECOMMISSIE" - artikel 2: "Taak",

lid 2, daaraan wordt toegevoegd:

"Wanneer de Commissie besluit tot toelating van een adspirant-lid̂  en

indien dit adspirant-lid te kennen heeft gegeven actief lid te willen

zijn, dan voegt de Commissie in haar verslag aan het Dagelijks Bestuur

een advies toe m.b.t. de Partijfunctie waarvoor de Comnissie de betrok-

kene geschikt acht. Met een dergelijk advies dient terdege rekening te

worden gehouden bij het vormen van nieuwe besturen en andere organen

van de Partij. De Partijfunctionarissen, c.q. de Partijorganen die zich

met het vormen van nieuwe Partijorganen bezig houden, zijn gehouden

daartoe steeds tevoren om de adviezen van de Ballotagecommissie te

vragen."
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C E N T R U M D E M O C R A T E N

*********************************

1787430

VOORLOPIGE BEGROTING 1985

Inkomsten (geschat) Uitgaven (geschat)

Donaties

Contributies

Schenkingen

ƒ 28.000,-

- 15.000,-

Donaties aan de Stichtingen

i.v.m. subsidies ƒ 25.000,-

Kantoorkosten

Drukwerk (pamfletten,

documentatie, Partij-

orgaan, etc.)

3.000,-

- 20.000,--

7.000,— P.T.T.-aansluitingen e.d. - 2,000,-

Totaal ƒ 50.000,-- Totaal ƒ 50,000,—

s-Gravenhage, 22 maart 1985

B. van Duyvenbode/Penningmeester

******
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ACD 1787801
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Betreft: Uitnodiging tot het bijwonen congres Centrumdemocraten

zie bijlage
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CENTRUMDEMOCRATEN
VAN MERLENSTRAAT 54
2S18 TQ '••GRAVENHAGE
TELEFOON 070-46 92 04

POSTBUS 84
2601 CB '•-GRAVENHAGE

GIRO 4902300

1787801

•••GRAVENHAGE. 5 maart 1985

Aan de. leden der Centrumdemocraten

Geachte dames en heren,

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor het eerste Congres
van onze partij.

Dit Congres wordt gehouden op vrijdag 29 naart a.s., in het gebouw
van de Tweede Kamer, van 19.30 uur p.m. tot ongeveer 23.00 uur p.m* U
wordt om 19.00 uur verwacht bij de hoofdingang, Binnenhof la, waar u
zult worden ontvangen door een bestuurslid, die u naar de juiste zaal
zal begeleiden.

Wij wijzen u erop, dat alleen die leden zullen worden toegelaten, die
het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend hebben ingediend.
(Volgens onze statuten zijn nl. slechts diegenen lid, die zich schrif-
telijk hebben aangemeld; onze reglementen vereisen in het kader van
de toelatingsprocedure de indiening van het aanmeldingsformulier.)

Het meebrengen van introducés is toegestaan, mits zij schriftelijk om
uitnodiging verzoeken, en zij van de Partijsecretaris toestemming
krijgen het Congres bij te wonen. Introducés hebben geen stemrecht.

De leden die wel het aanmeldingsformulier hebben ingezonden, maar nog
niet hun contributie over het eerste halfjaar van 1985 hebben voldaan,
mogen het Congres bijwonen, maar hebben daar geen stemrecht.

Wij verzoeken u ons kenbaar te maken, of u het Congres zult bezoeken,
door inzending van de antwoordstrook onderaan deze brief. De laatste
inzenddatum is 20 maart a.s.

Wanneer wij de antwoordstroken binnen hebben, ontvangen de offcieel
ingeschreven en betaald hebbende leden de Congresmap, alsmede het be-
wijs van toegang. De niet betaald hebbende leden ontvangen geen Con-
gresmap.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor een functie in het . .
Dagelijks Bestuur, dan wel een voorstel tot wijziging van de statuten
en/of de reglementen wilt doen, dan dient u ons minimaal 10 dagen vóór
de Congresdatum hiervan op de hoogte te stellen, door uw kandidaatstel-
ling en/of voorstel schriftelijk aan het secretariaat te doen toekomen.

-2-



CENTRUMDEMOCRATEN

A N T W O O R D S T R O O K



Datum bericht: 17.04.1985 Bijlage(n): 1

GEMEENTEPOLITIE Delft

INLICHTINGENDIENST

nummer:.
datum :.

B11a-149/1985
09.03.1985

ACD 1789651
datum 13 MEM985
Co

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

1s-Gravenhage.

Betreft: Centrum Democraten.

)p woensdag 17-04.1985» omstreeks 20.30 uur werd een telefonische mededeling
imtvangen aan het bureau van gemeentepolitie te Delft, waarin melding werd
;emaakt dat een aantal mensen in de omgeving van de Van Foreestweg te Delft
pamfletten aan het verspreiden waren, afkomstig van de Centrum Democraten.
j onderzoek bleek dat een groep mensen in genoemde omgeving en naar later

rleek ook in een andere wijk,Westeinde, pamfletten in de brievenbussen van
ie woningen deden,genoemde pamfletten waren afkomstig van de politieke parti;
fentrum Democraten.
Voor de inhoud verwijs ite u naar bijgaand pamflet.
Een aantal van de verspreiders kon door de gempo Delft worden gelokaliseerd
waarna zij op verzoek vrijwillig mee gingen naar het bureau van de gempo Delfi

Er is tegen genoemde personen geen proces verbaal opgemaakt.
1) Tenzij andere rubricering vereist.
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1789651

CENTRU
DEMOCRATEN

STEUNEN HET TWEEDE KAMERLID

HANS JANMAAT
recht- flpB voor
door- K J alle
zee VJI Nederlanders

Onze 10 punten voor het beleid zijn:
1. Houden van volksstemmingen
2. Terugdringen van overheidsinvloed
3. Geen multi-culturele samenleving
4. 2-zijdige ontwapening in Europa
5. Vergroten van de openbare veiligheid
6. Hulp aan slachtoffers van misdrijven
7. Terugkeerprojecten uit ontwikkelingshulp
8. Schoner milieu ook door bevolkingspolitiek
9. Bestrijding var dierenleed

10. Nederland géén immigratieland

VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJSECRETARIAAT:
POSTBUS 34, 2501 03 DEN HAA-3, TELEFOON: 070-48.92.64

POSTGiSC V O O - ^CNATIES: 49.06.7CO



BESTE MENSEN!

Wij hebben geprobeerd In ons land politieke vernieuwing te brengen. Dat is hard nodig. Tenslotte is de
Nederlandse burger uitermate teleurgesteld over het regeringsbeleid. Door mensen uit alle lagen van
onze bevolking wordt op dit beleid ernstige kritiek geleverd. Maar wij kregen niets dan beschuldigin-
gen naar het hoofd gegooid. Door ander politieke partijen, maar ook door eigen partijgenoten. Alles
bleek vals alarm te zijn. Niets van de laster is uitgekomen! De Nederlandse kiezer is niet in de steek
gelaten door HANS JANMAAT integendeel. De 'oude' partij is door diverse groeperingen met op-
zet stukgemaakt, en wij zijn door jaloerse mensen met opzet uit de partij gegooid.

Natuurlijk zijn we opnieuw begonnen. Ons streven voor - u weet nog wel - NEDERLAND IN DE EERSTE
PLAATS VOOR DE NEDERLANDERS, zal opnieuw doorgang vinden. Omdat wij dat verplicht zijn aan
de kiezers die hun hoop op ons politieke werk hebben gevestigd. We zullen er alles aan doen om weer
die grote invloed op het regeringsbeleid te krijgen, die we begin 1984 hadden. Toen zijn we erin
geslaagd, de grote politieke partijen te dwingen naar ons te luisteren. Dat zullen we opnieuw bereiken,
nu met de CENTRUMDEMOCRATEN!

Ook wij zijn in hoge mate teleurgesteld over het regeringsbeleid van de laatste vijftien jaar. De grote
partijen hebben aan alles gedacht, behalve aan de eigen Nederlandse bevolking! Het bevolkingsbe-
leid en de vreemdelingenpolitiek hebben In ons land grote problemen veroorzaakt. Grote aantallen
vreemdelingen hebben hun vaderland verlaten, om zich in ons overbevolkte land als minderheden te
vestigen. En nog steeds komen er regelmatig groepen buitenlanders bij: Javanen, Surinamers, Antilli-
anen, Indianen, Kaapverdianen, Tamils, Ethiopiérs, Sikhs, Chinezen, Turken, Marokkanen, en noemt u
maar op. Van overal ter wereld stromen er mensen naar ons land. Zij kunnen vrij gemakkelijk Nederlan-
der worden, en ook kunnen zij binnenkort meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezigheid
van al deze minderheden brengt o.m. geweldige financiële gevolgen met zich mee. Immers, deze men-
sen moeten in ons land worden gehuisvest, onderwezen en onderhouden. Voor velen van de ethnische
minderheden is er op het ogenblik geen werk, net 20 min als voor de eigen Nederlandse bevolking. In
hun teleurstelling en door verveling, gaan zij zich afzetten tegen onze samenleving, die niet zo'n para-
dijs is, als velen van hen hadden gedacht. De kosten van het minderhedenbeleid lopen in de tientallen
miljarden guldens. Wij vinden dat onverantwoord, en zullen ons hiertegen blijven verzetten, ook in de
Tweede Kamer.

De grote partijen, onder aanvoering van de P.v.d.A., willen in ons land de zgn. multi-culturele samenle-
ving invoeren. In de praktijk komt het erop neer, dat wij Nederlanders ons maar moeten aanpassen
aan de mensen van andere culturen, die hier oorspronkelijk gastarbeid kwamen verrichten, maar die
uiteindelijk immigranten bleken te zijn. Dat is niet terecht. Wij als Nederlandse samenleving hebben in
ons land de oudste rechten! Landsgrenzen en staatsburgerschap bestaan niet voor niets. En boven-
dien hebben wij ons land na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd zónder hulp van buitenlandse werk-
nemers. Die zijn pas gekomen, toen onze 'welvaartsstaat' al aanwezig was.

Wij hebben er geen bezwaar tegen, dat buitenlanders hier komen werken als er werk voor hen is. Maar
als er géén werk meer is, dan kunnen ze beter naar huis teruggaan. Wij, CENTRUMDEMOCRATEN, vin-
den dat als buitenlanders hier zó graag willen blijven, zij zich dienen aan te passen aan de Nederland-
se bevolking, en niet andersom!

De politici die de multi-culturele samenleving voorstaan, spelen een gevaarlijk spel. De islam, bijvoor-
beeld, is een godsdienst die slecht gecombineerd kan worden met het christendom. Overal ter wereld
leiden confrontaties tussen deze twee tot bloedige conflicten. Wij denken dat Nederland niet verlegen
is om godsdiensttwisten of burgeroorlog. Daarom zullen wij proberen het beleid tijdig te wijzigen, ten
voordele van én de Nederlanders en de buitenlanders. Ook cultuurverschillen leiden vaak tot grote
conflicten en sociale spanningen. In binnen- en buitenland zijn daarvan voorbeelden genoeg. Wij ne-
men het de Nederlandse regering hoogst kwalijk, dat zij ons ongevraagd de multi-culturele samenle-
ving opdringt. Alsof het hier een proeftuin is, die voor niemand een thuis hoeft te zijn, niet voor de Ne-
derlanders en niet voor de buitenlanders.

Het geld dat besteed wordt aan het minderhedenbeleid, zou beter gebruikt kunnen worden ter verbete-
ring van de welvaart van onze eigen bevolking, en voor de opbouw van de 'derde wereld' daér. Eigenlijk
had 'ons land een rijk land kurman zijn. Joor onzs grote aardgasvoorraden. Ons aardgas gaat echter
voc-al goedkoop naar het buitenlana. en wijze!! mogen er woekerprijzen voor betalen. Wat iat betreft.
!-ac! ;rie regering /eel van de arabieren kunnen leren. Die gaan met hun aardolie heel wat verstandi-
ger ;m. r'cu-.vans. iemsnc! .ïia als buitsnlander in één van cia olielarden tewerk is gestelc. moet na hè!
esëipüicer van ie uDdracrit hat iand binnen 24 uur hebber, verlaten.

3e grcts orcbie.T'ïP op het gebieC van werk, milieu, huisvss'ing en onderwijs, kunnen alleen goed wor-
o? r rvjc.jSC'AM dcor een totaal i"- : i - rs oozet va" "iet regeringsbeleid. Als u dal met ons eeni bent.
.•iV.r: :, OM3 -jan c i j ~c- '<.crrv^::e ~ :^è'i.'ï ^ar^rvarkie^ingso. Sr?;-.] HAM3 JANMAAT weer 'n net .j.ar-
.-• ••.•--r. i;'3; :"•.;! ï1;" paar ja;,-;;:J!.; "drtiij.-ir.oten ^rfctj. Maar 3;.; -j -iiös: .vilt 3 o én. ̂ er* ;j zich üur> -,p
.' : - • • Vr-aieu: %a,'1 In CEMT3UMDSMCC^.ATEN. Wij steller yw staur zeer cp Dri;s!
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niet de ̂ Vlijmen, een '̂

jpuden mete wjM«an te
fir
vat

ën enkel* bestuur-
l̂en die bij de or|aniaaüe rijn men.
«trokken geweest. Het etentje Pe raadsfractie Van PSP/
t de afsluiting v»m>Uchtigbe- JCPN/ *>PR verklaarde «aarop

i in itet^udervan het veer- --in «chrifteirjke vragen dé «ft*

fir^tnbeelwatjpoli-
dat niet aiinnru -aêg-

GR als het «ram fja*t 4at
lang if vot

lieden, wat ** de Irenel

lT**nwJf* <*"Vfco*r'JJ""»d*
jAfiaBt^Wilmin wd beden-

" "" ' " volks-
l *

Jtee te
de • ' luliek-

mhe-
, Baad van

elk geval üchte la-
ten tien op plechtigheden die

,>1fOór >het IM&ttek üoagankelraE
, «bals de onthulling van de

;der méér een plaquette aan de -me hebben
* ....._ . . , «m herleving

. , _.; dat , tlaarvan tegen te gaan". Oaar-
janodigden «p antwoordt het college nu:

«e Raadvan State

«08 ge
is nooit
Het hier



1) Zo nodig induw rubricering aang«v*n.

Dlfrtr.;

ACD
1796110

datum 2 O ME11985

CO

Bljlage(n): twee

Afochr.: BO= / /

Betreft: folderactie Centrumdemocraten
in Rotterdam en in Utrecht.

Op 4-5-1985 werden er in Utrecht 7500 folders verspreid.
Op 5-5-1985 werden er in Rotterdam +_ 9000 folders verspreid.
Het verspreiden van de folders gebeurde zonder noemenswaardige
bijzonderheden.
(bijgevoegd twee verschillende exemplaren van de verspreide
folders;
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CENTRU
DEMOCRATEN

STEUNEN HET TWEEDE KAMERLID

HANS JANMAAT
recht- flP^B voor
door- K J alle
zee IUB Nederlanders

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

- 3. Geen multi-culturele samenleving
4. 2-zijdige ontwapening in Europa
5. Vergroten van de openbare veiligheid
6. Hulp aan slachtoffers van misdrijven
7. Terugkeerprojecten uit ontwikkelingshulp
8. Schoner milieu ook door bevolkingspolitiek
9. Bestrijding van dierenleed

10. Nederland géén immigratieland

VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJSECRETARIAAT:
POSTBUS 84, 2501 CB DEN HAAG, TELEFOON: 070-46.92.64

POSTGIRO VOOR DONATIES: 49.06.700



BESTE MENSEN!

Wij hebben geprobeerd in ons land politieke vernieuwing te brengen. Dat is hard nodig. Tenslotte is üo
Nederlandse burger uitermate teleurgesteld over het regeringsbeleid. Door mensen uit alle lagen v^n
onze bevolking wordt op dit beleid ernstige kritiek geleverd. Maar wij kregen niets dan beschuldigin
gen naar het hoofd gegooid. Door ander politieke partijen, maar ook door eigen partijgenoten. Allo;;
bleek vals alarm te zijn. Niets van de laster is uitgekomen! De Nederlandse kiezer is niet in de steek
gelaten door HANS JANMAAT integendeel. De 'oude' partij is door diverse groeperingen met op-
zet stukgemaakt, en wij zijn door jaloerse mensen met opzet uit de partij gegooid.

Natuurlijk zijn we opnieuw begonnen. Ons streven voor • u weet nog wel - NEDERLAND IN DE EERSTE
PLAATS VOOR DE NEDERLANDERS, zal opnieuw doorgang vinden. Omdat wij dat verplicht zijn aan
de kiezers die hun hoop op ons politieke werk hebben gevestigd. We zullen er alles aan doen om weer
die groie invloed op het regeringsbeleid te krijgen, die we begin 1984 hadden. Toen zijn wo t.-nn
geslaagd, de grote politieke partijen te dwingen naar ons te luisteren. Dat zullen we opnieuw bereiken,
nu met de CENTRUMDEMOCRATEN!

Ook wij zijn in hoge mate teleurgesteld over het regeringsbeleid van de laatste vijftien jaar. De grote
partijen hebben aan alles gedacht, behalve aan de eigen Nederlandse bevolking! Het bevolkingsbo
leid en de vreemdelingenpolitiek hebben in ons land grote problemen veroorzaakt. Grote aantallen
vreemdelingen hebben hun vaderland verlaten, om zich in ons overbevolkte land als minderheden te
vestigen. En nog steeds komen er regelmatig groepen buitenlanders bij: Javanen, Surinamers, Antilli-
anen, Indianen, Kaapverdianen, Tamils, Ethiopiêrs, Sikhs, Chinezen, Turken, Marokkanen, en noemt j
maar op. Van overal ter wereld stromen er mensen naar ons land. Zij kunnen vrij gemakkelijk Nederlan-
der worden, en ook kunnen zij binnenkort meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezigheid
van al deze minderheden brengt o.m. geweldige financiële gevolgen met zich mee. Immers, deze men-
sen moeten in ons land worden gehuisvest, onderwezen en onderhouden. Voor velen van deethmsche
minderheden is er op het ogenblik geen werk, net zo min als voor de eigen Nederlandse bevolking. In
hun teleurstelling en door verveling, gaan zij zich afzetten tegen onze samenleving, die niet zo'n para-
dijs is, als velen van hen hadden gedacht. De kosten van het minderhedenbeleid lopen in de tientallen
miljarden guldens. Wij vinden dat onverantwoord, en zullen ons hiertegen blijven verzetten, ook in di;
Tweede Kamer.

De tjrote partijen, onder aanvoering van de P.v.d.A., willen in ons land de zgn. multi-culturele samenle-
ving invoeren. In de praktijk komt het erop neer, dat wij Nederlanders ons maar moeten aanpassen
aan de mensen van andere culturen, die hier oorspronkelijk gastarbeid kwamen verrichten, maar die
uiteindelijk immigranten bleken te zijn. Dat is niet terecht. Wij als Nederlandse samenleving hebben in
ons land de oudste rechten! Landsgrenzen en staatsburgerschap bestaan niet voor niets. En boven-
dien hebben wij ons land na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd zónder hulp van buitenlandse werk-
nemers. Die zijn pas gekomen, toen onze 'welvaartsstaat' al aanwezig was.

Wij hebben er geen bezwaar tegen, dat buitenlanders hier komen werken als er werk voor hen is. Maar
als er géén werk meer is, dan kunnen ze beter naar huis terugga'an. Wij, CENTRUMDEMOCRATEN, vin-
den dat als buitenlanders hier zó graag willen blijven, zij zich dienen aan te passen aan de Nederland-
se bevolking, en niet andersom!

De politici die de multi-culturele samenleving voorstaan, spelen een gevaarlijk spel. De islam, bijvoor-
beeld, is een godsdienst die slecht gecombineerd kan worden met het christendom. Overal ter wereld
leiden confrontaties tussen deze twee tot bloedige conflicten. Wij denken dat Nederland niet verlegen
is om godsdiensttwisten of burgeroorlog. Daarom zullen wij proberen het beleid tijdig te wijzigen, ten
voordele van én de Nederlanders en de buitenlanders. Ook cultuurverschillen leiden vaak tot grote
conflicten en sociale spanningen. In binnen- en buitenland zijn daarvan voorbeelden genoeg. Wij ne-
men het de Nederlandse regering hoogst kwalijk, dat zij ons ongevraagd de multi-culturele samenle-
ving opdringt. Alsof het hier een proeftuin is, die voor niemand een thuis hoeft te zijn, niet voor de Ne-
derlanders en niet voor de buitenlanders.

Het geld dat besteed wordt aan het minderhedenbeleid, zou beter gebruikt kunnen worden ter verbete-
ring van de welvaart van onze eigen bevolking, en voor de opbouw van de 'derde wereld' dóar. Eigenlijk
had ons land een rijk land kunnen zijn, door onze'grote aardgasvoorraden. Ons aardgas gaat echter
vooral goedkoop naar het buitenland, en wijzelf mogen er woekerprijzen voor betalen. Wat dat betreft,
had onze regering veel van de arabieren kunnen leren. Die gaan met hun aardolie heel wat verstandi-
ger om. Trouwens, iemand die als buitenlander in één van de olielanden tewerk is gesteld, moet na het
beëindigen van de opdracht het land binnen 24 uur hebben verlaten.

De grote problemen op het gebied van werk, milieu, huisvesting en onderwijs, kunnen alleen goed wor-
den aangepakt door een totaal andere opzet van het regeringsbeleid. Als u dat met ons eens bent.
steunt u ons dan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Breng HANS JANMAAT weer in hel par
iement. liefst meteen paar capabele partijgenoten erbij. Maar als u meer wilt doen, geeft u zich dan op
als lid of donateur van de CENTRUMDEMOCRATEN. Wij stellen uw steun zeer op prijs!

(UITGEGEVEN ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET COMITÉ BEVORDERING CENTRUMIDEOLOGIE)
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STEUNEN HET TWEEDE KAMERLID

HANS JANMAAT
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Telefoon: 070 • 46.92.64

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

- 3. Arbeidstijdverkorting
én behoud van koopkracht

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

10. Nederland géén immigratieland

VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTUSECRETARIAAT: POSTBUS 84,2501 CB DEN HAAG

POSTGIRO VOOR DONATIES: 49.06.700
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BESTE MENSEN!

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

Het bevolkingsbeleid en de vreemdelingenpolltiek hebben in ons land grote problemen veroorzaakt.
Grote aantallen vreemdelingen hebben hun vaderland verlaten, om zich in ons overbevolkte land als
minderheden te vestigen. En nog steeds komen er regelmatig groepen buitenlanders bij: Javanen, Su-
rinamers, Antiltianen, Indianen, Kaapverdianen, Tamils, Ethiopiérs, Sikhs, Chinezen, Turken, Marokka-
nen, en noemt u maar op. Van overal ter wereld stromen er mensen naar ons land. Zij kunnen vrij ge-
makkelijk Nederlander worden, en ook kunnen zij binnenkort meedoen aan gemeenteraadsverkiezin-
gen. Voor velen van de ethnische minderheden is er op het ogenblik geen werk, net zo min als voor de
eigen Nederlandse bevolking. In hun teleurstelling zetten zij zich veelal af tegen onze samenleving, die
niet zo'n paradijs Is als velen van hen hadden gedacht. De kosten van het minderhedenbeleid lopen in
de tientallen miljarden guldens. Wij vinden dat onverantwoord, en zullen ons hiertegen blijven verzet-
ten, ook in de Tweede Kamer.

De grote partijen, onder aanvoering van de P.v.d.A, willen In ons land de zgn. multi-culturele samenle-
ving invoeren. In de praktijk komt het erop neer, dat wij Nederlanders ons maar moeten aanpassen
aan de mensen van andere culturen, die hier oorspronkelijk gastarbeid kwamen verrichten, maar die
uiteindelijk immigranten bleken te zijn. Dat Is niet terecht. Wij als Nederlandse samenleving hebben in
ons land de oudste rechten! Landsgrenzen en staatsburgerschap bestaan niet voor niets. En boven-
dien hebben wij ons land na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd zónder hulp van buitenlandse werk-
nemers. Die zijn pas gekomen, toen onze 'welvaartsstaat' al aanwezig was.

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

De politici die de multi-culturele samenleving voorstaan, spelen een gevaarlijk spel. De Islam, bijvoor-
beeld, is een godsdienst die slecht gecombineerd kan worden met het christendom. Overal ter wereld
leiden confrontaties tussen deze twee tot bloedige conflicten. Wij denken dat Nederland niet verlegen
is om godsdiensttwisten of burgeroorlog. Daarom zullen wij proberen het beleid tijdig te wijzigen, ten
voordele van én de Nederlanders en de buitenlanders. Ook cultuurverschillen leiden vaak tot conflic-
ten en sociale spanningen. In binnen- en buitenland zijn daarvan voorbeelden genoeg. Wij nemen het
de Nederlandse regering hoogst kwalijk, dat zij ons ongevraagd de multi-culturele samenleving op-
dringt. Alsof het hier een proeftuin is, die voor niemand een thuis hoeft te zijn, niet voor de Nederlan-
ders en niet voor de buitenlanders. Veel jongeren zijn al het slachtoffer geworden. Zij kunnen zich in
onze eigen samenleving niet meer thulsvoelen, en vallen ten prooi aan drugs, misdaad en prostitutie.

CENTRUMDEMOCRATEN willen een speciale anti-drugs-marechausee, verplicht afkicken in op-
vangcentra en uitlevering van buitenlandse drugshandelaren, onder verbeurdverklaring van al hun
goederen.

Het geld dat besteed wordt aan het minderhedenbeleid, zou beter gebruikt kunnen worden ter verbe-
ring van de welvaart van onze eigen bevolking, en voor de opbouw van de 'derde wereld' daar. Eigenlijk
had ons land een rijk land kunnen zijn, door onze grote aardgasvoorraden. Ons aardgas gaat echter
vooral goedkoop naar het buitenland, en wijzelf mogen er woekerprijzen voor betalen. Wat dat betreft,
had onze regering veel van de arabieren kunnen leren. Die gaan met hun aardolie heel wat verstandi-
ger om. Trouwens, iemand die als buitenlander in één van de ollelanden tewerk is gesteld, moet na het
beëindigen van de opdracht het land binnen 24 uur hebben verlaten.

De grote problemen op het gebied van werk, milieu, huisvesting en onderwijs, kunnen alleen goed wor-
den aangepakt door een totaal andere opzet van het regeringsbeleid. Als u dat met ons eens bent,
steunt u ons dan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Breng HANS JANMAAT weer In het par-
lement, liefst met een paar capabele partijgenoten erbij. Maar als u meer wilt doen, geeft u zich dan op
als lid of donateur van de CENTRUMDEMOCRATEN. Wij stellen uw steun zeer op prijs!

De Centrumdemocraten organiseren voor sympathisanten en belangstellenden voorlichtingsavonden.
Wilt u hiervoor uitgenodigd worden, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat, waar men u
nadere informatie kan verstrekken.
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(UITGEGEVEN ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET COMITÉ BEVORDERING CENTRUMIDEOLOGIE)



DE CENTRUN-
njaens het verzendklaar maken van de vorige Bluf! kwam
er iemand binnenstuiven. "Janmaat loopt door de buurt,
pamfletten uitdelen/1 Direkte aktie dus, jassen aan en
iedereen naar buiten. Janmaat en twee vriendjes hadden
inmiddels lont 'geroken, waren in een auto gesprongen en
weggescheurd. Voor de zekerheid werd de Pijp een half
uur lang per fiets doorkruist om te kijken of deze zich
tegenwoordig Centrumdemokraten noemende fascisten ook
echt uit de buurt verdwenen waren. Ze zijn niet meer
gezien, maar rullen ongetwijfeld terugkomen.

Een half uur later lag er een pamflet
bij dt Bluf! redektie, H«t is "uitge-
geven onder verantwoordelijkheid van
het comité bevordering Centrumideolo-
gie". De voorkant i* w*t lay-out be-
treft duidelijk afkomstig uit de ko-
ker vin de Centrumpartij. "Centrum-
demokraten steunen het tweedc-kamer-
lid Hans Janmaat", zo brult ha t ons
toe. "Recht door zee; voor Alle Ne-
derlander»". Gevolgd door 10 punten
van het beleid: tussan zaken waar elk
weldenkend nens aich in kan vinden
Staat de rotcooi. Haast tweezijdige

J-trJ~~ lening terugkeerprojekten (voor
panders, Peg.), betaald uit

-itvikkelingshulp* Arbcidstijdver-
ttofO-ig en behoud van koopkracht,
bestrijding van dierenleed en een
•choner milieu afgewisseld net ver-
groten van de openbare veiligheid,
hulp aan alachtoffera van misdrijven
en Nederland geen Migratieland. Op
de andere kant van het pamflet staat
het verklarend achtergrondverhaal.
'*- » - • < r al enkele citaten daaruit

-e de haren te berge rijten.

Felrode hoofdletter* tuseen blauwe
tekst: "Nederland in de eerste
plaat* voor de Nederlandera". Even
verder: "Nog cteed* kotten er regel-
matig groepen buitenlanden bij: Ja-
vanen, Surinamer*, Antillianen (heb-
ben nota bene een Nederland» pas-
poort'. Peg.), Indianen, Kaapverdia-
nen, Tamils, Ethiopië», Sikhs, Chi-
nezen, Turken, Marokkanen* noem «aar
op. v«n overal ter wereld stromen
mensen naar ona land toe. Zij kunnen
vrij gemakkelijk C1.'.) Nederlander
worden, en ook kunnen xij binnenkort
meedoen aan gemeenteraadsverltiezing-
e- ..) De koeten van het minder-
h, .«leid lopen in de tientallen

ljtrdcn guldeni. (...) De Centrum-
•jwkraten stellen: zolang de over-

neïd tientallen miljoenen voor ateun
aan minderheden uittrekt mag niet
gekort worden op de uitkeringen aan
de Nederlandse bevolking".
Na het kotsen kunnen wc verder laven
en het wordt nog veel ruiger. "De
politici die de multi-culturele sa-
menleving voorataan apelen een ge-
vaarlijk apel. De ialam bijvaorbeeld
ii een godsdienst die slecht gecom-
bineerd kan worden aait het chriaten-
dom. Overal ter wereld leiden kon-
frontaties tussen die twee tot bloe-
dige konflikten. Wij denken dat Ne-
derland niet verlegen zit on gods-
diensttwisten of burgeroorlog. (...)
Veel jongeren rijn al het slacht-
offer geworden. Zij kunnen zich
niet neer thui«voelen in ont* eigen
Samenleving en vallen ten prooi aan
drugs, Misdaad en prostitutie. Cen-
trumdeawfcraten willen een speciale
anti-drug» narech«v>«ee, verplicht
afkicken in opvangcentra, en uitle-
vering van buitenlandse drugshande-
laren." Voldoende citaten, andera
kots ik deze tikmacnine onder. Toch
•aar eens even bellen met liet opge-
geven telefonnussacr (070-469264;
leef je vit!).

S(JAN) MAAf

Een perfekt Nederland» uitspreken-
de dameastea antwoordt met: "een-
trumdemokraten, met •(onverstaanba-
re voornaam) Evenhuis (misschien
familie?). Ik stelde me voor onder
schuilnaam en stak van wal. Vertel-
d« dat ik Janmaat'a pamflet gekre-
gen-had, en cel dat ik een paar
dingen niet goed begreep. Vooral
over die buitenlanders; ik kon me
niet goed voorstellen dat ze die
allemaal zomaar weg konden sturen
zonder dat dat de Staat honderden
miljoenen guldena zou kosten. Ook
begreep ik niet ao veel van al die
rare politieke vluchtelingen als
Taails en christen-lurken. Gaarne
opheldering van mevrouw Evenhuis
dus. Ik had aan verhaal verwacht
dat even lachwekkend «n kinder-
lijk zou zijn sU het pamflet
daad vermoeden. Flauwekul argUT
•enten, die «en weldenkend mens
meteen onderuit kan halen, staar dat
bleek een schromelijke vergissing.
Dame £venhuis kwam met een kennelijk
zorgvuldig ingestudeerd verhaal. Er
ia duidelijk zeer goed naar argumen-
ten gezocht om de racistische tintjes
er zoveel mogelijk af te schaven.
Veel subtieler dan het pamflet, en
daarom ook veel gevaarlijker. Als
antwoord op de eerate vraag werd een
keurig verhaal verteld over 'werk-t-
looa geraakte buitenlanders', die
eigenlijk allemaal dolgraag naar hun
moederland terugwillen. De Staat
moet ze dan hun uitkering 'afkopen'
voor het totaal van de door hen op-
gebrachte aociale premies -r of door-
betalen in het moederland. Uiter-
aard aangepast aan de levenastan-
daard daar, en met aftrek van de in
Nederland reeds genoten uitkeringen
en voorzieningen. Degenen die mi
nog werken, maar hun baan kwijtra-
ken staat hetzelfde te wachten. Zo
zou het de Staat minder kosten dan
nu. Tussen de regels door blijkt
dan, dat de uitkeringen van Neder-
landers niet verder omlaag hoeven.

(Janmaat; sympathiek varken?

En tja, al die Tamils dan, en an-
dere grote groapao dia het in ei-
gen land een beetje moeilijk heb-
ben??? Die noeten niet n»*r Ne-
derland komen. Dat is *an uithol-
ling van het asielrecht en doet de
echte, politieke vluchtelingen, dié
écht gevaar lopent tekort. Tenslot-
te kan een klein land als het onee
•aar een beperkt aantal buitenlan-
ders aan, en moeten we zorgvuldig
beslissen over het opdelen van de
beschikbare plaatsen. Als we ieder-
een uit een land waar het een beet4-
je moeilijk ia (oorlogje of zo)
gastvrij gaan opnemen wordt het een
zooitje, to ia de redenering. Ik
zie geen kans om, ronder mijn link-
se identiteit te varraden, haar
zorgvuldig onderbouwde zecpbel-re-
denatie onderuit te schieten. Het
lit zeer psychologisch in elkaar.
Ik kan mij heel goed voorstellen
dat de troa-fcijkende teIegraaf-
lever (en dat cijn er nogal wat)
haar onvoorwaardelijk gelooft.'
Sterker nog: haar redenatiea aan-
voelt al» een 'verfrissend nieuw
politiek geluid', Zodoende waar-
schijnlijk stukken gevaarlijker dan
de oude Centrumpartij, die vaak dom
en knullig overkwam. Déze maoaen
zijn geslepen en intelligent. Bet
charisma van ean in xijn taalge-
bruik gematigde Janmaat (tegenwoor-
dig kontaktlenzen) omgeven door de
juiste mensen moet niet onderschat
worden.

Het is duidelijk dat Janmaat bij de
Centrumpartij cijn lesjes op psy-
chologisch gebied geleerd heeft. De
aangeslagen toon bij het telefoon-
gesprek ia redelijk. Zuiver racis-
tische uitspraken h«b ik ce niet
kunnen ontlokken; ze weten het EO te
draaien dat de scherpe kantjes niet
opvallen. Dat racisme lit onderhuids
en het Mg kennelijk pas aan het
licht komen als «en mat gematigde
uitspraken een grote achterban heeft
verzameld. We kannen Janmaat goed
genoeg om te weten dat hij dat ra-
cisme volop in «ich heeft. De stra-
tegie ligt er dik bovenop: eerst met
behulp van een net binnen de maten
van de anti-racisme wet opgeateld
pamflet de aandacht trekken. Door op
de in veel buurten in de steden
heersende anti-buitanlander «n anti-
junk mentaliteit in te spelen dus.
De intereaae is gewekt, er wordt ge-
beld, en de verdediging van 6e in
het pamflet gestelde nonsens wordt
afgezwakt in een aanvaardbare rich-
ting. Zo wint men s tenen i EO won
ook de N.&.B. stesaien. De Centruar
partij had (vopr ons) het voordeel
dat de argumenten raanelden en kin-
derlijk doorzichtig waren. Dit eu-
vel zijn de Centrumdemocraten ont-
groeid en daarom lijken se mij ook
veel gevaarlijker. Hisschien zelfs
wel gevaarlijker dan figuren als
Glimmerveen, Ton H. en hun Neder-
landse Volksunie» die van alke sub-
tiliteit gespeend sijn.

PECASUS

«ENOKRATISCHfci
1. Houden van volksstemmingen
JL Terugdringen v«n overheidsinvloed
3. Arbeidstijdverkorting

én behoud ven Koopkracht
4. Tweezijdige ontwapening In Europa
6. Terugkeerprojeclen uit ontwikkelingshulp
6. Vergroten van de openbare veiligheid
7. Hulp aan slachtoffers van misdrijven

J B. Schoner milieu ook door bevolkingspolitiek
9. Bestrijding van dierenleed

10. Nederland geep immigratieland
STEUNEN HET TWEEDE KAMtMLlU *

HANS JANMAAT

CENTRI
DEMOCRI

De Centrumpartij lijkt de laatste
tijd, mede door interne ruzies en
de stuntelige ideologie* steeds
minder aan te slaan. Een gat wat de
Ccntrumdemokraten ontdekt hebben en
wat ze kennelijk bij de volgende
verkiezingen hopen op te vullen.
Daarbij gaan ze heel wat doortrap-
ter te werk dan de CP vroeger en
is de xaak heel wat beter voorbereid
en uitgedacht. Het ij_jus zaak o»

Janmaat en cijn verderfelijke pam-
fletjee buiten ja atad te houden.
Bijeenkomsten verstoren, informa-
tie verzamelen over leden en aktie-

velingent tegenpubliciteit. Verzin
iets, doe iets, maar geef de racisten
geen Vans op parlementaire- of wat
voor macht dan ook. ftacisM is een
belangrijke opstap naar fascisme, en
dat spook mag nooit meer dé baas wor-
den
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Betreft: Topkadarvergadering Centrun Partij te Veenendaal.

Op zaterdag 11 mei 19&? OH 10.JO uur werd op het adres Kerkewijk 108

te Veenendaal een topkadervergadering gehouden van de Centrum Partij.

Aanweuig waren:

Afwezig:

De vergadering werd geopend door .

Inyulling Mediacommi ssie »:

Men dient de mediacommissie te vergelijken met de taak van de RVD

(Rijke Voorlichtings Dienst)

Badio-teksten van DB-leden hoeven niet voorgelegd te worden, daar men juist

vaak ad-hoc moet kunnen reageren op recente gebeurtenissen, waardoor een

radio-toepsraak op het laatste moment gewijzigd kan worden.

:stelt voor om 5 leden in de media commissie op te nemen.

stelt voor om de media-commissie in de vorm van een rechtspersoon,

bijvoorbeeld een stichting te laten optreden.

_:_ Stel een tweetal mensen aan die een juiste taakomschrijving

gaan opstellen over de invulling van deze commissie om naar een voorbeeld



1) Zo nodig andera rubricering ungcvwi.

VERVOLGBLAD Nr. 1 rapport nr. 1

van de SVD te kunnen functioneren.

îlk stel vast, dat wij op 5-1-1985 reeds invulling hebben

gegeven aan de media-commissie. De heren t en zijn hiervoo)

aangewezen om een taakomschrijving op te stellen, waarna invulling van de media-

commissie kan geschieden*

besluit: De voorzitter stelt vast, dat binnen veertien dagen de heren

-, en met een taakomschrijving en een gefundeerd

voorstel komen.

besluit ; ,: De media-commissie wordt in de vorm van een stichting opge-

nomen

De motivering hiervoor was van puur juridische aard. De commissie gaat naar

buiten treden en gaat bepaalde uitspraken doen. Als de commissie geen stichting

is, zal de Centrum Partij verantwoordelijk zijn voor de uitspraken. Bij een

stichtingsvorm is de stichting verantwoordelijk en blijft de CP buiten schot. ,
t

Beroepcommissie « ;

Er wordt vastgesteld, dat deze commissie zal worden bemand door niet leden

van het DB. Eén lid van het DB wordt in deze commissie voorgedragen.

besluit : Vastgesteld wordt, dat drie gekwalificeerde personen in deze commissie

worden opgenomen. Het DB besluit aan het HB een voordracht voor te

leggen. Dit is unaniem aangenomen.

Er wordt gestemd over de volgende personen, drie kunnen worden opge-

nomen: en

Uitslag ( 12 stemgerechtigden):

- 12

- 12

- 9

- 3
Op voordracht worden geplaatst: en

Studiecommissies:

Besloten wordt in te stellen de volgende commissie's:

a. Buitenlandse Zaken/Defensie

b. Economische Zaken/Financiën/ Sociale Zaken.

c. Binnenlandse Zaken/ Justitie/Onderwijs.

d. Vreemdelingenbeleid/ Ontwikkelingssamenwerking/WVC

200 A
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Invulling:

a.

b.

c»

d.

e.

Pauze om 12.00 uur.

13»00 uur lezing

De heer bracht in zin lezing een aantal punten naar voren, die hij

in overweging gaf, om deze op te nemen in het partij-program van de Centrum-

partij.

1. Het opnieuw instellen van de doodstraf bij ernstige misdrijven.

Reden hiervoor was de toenemende criminaliteit veroorzaakt door:

a. buitenlanders.

b. doordat geloof in Nederland afneemt.

stelde verder voor om moordenaars en verkrachters een bord om de nek

te hangen waarop vermeld staat wat zij gedaan hebben en ze daarna op te hangen.

Voor de mindere gevallen pleitte hij voor een verdubbeling van de strafmaat.

2. Het instellen van concentratiekampen op Schiermonnikoog voor verslaafde

criminelen*

3. Steeds meer Nederlanders keren zich af van de parlementaire democratie en

gaan niet meer stemmen. Koekoek had veel succes door zijn accent. Kamerleden

dienen minstens een maal per maand in een bepaalde gemeente zitting te houdei

waardoor zij beter bereikbaar worden voor het grote publiek.

k. Er moeten meer deskundige mensen uit het bedrijfsleven en industrie met een

hoger salaris in de Tweede kamer plaats nemen»

5. Beperking invoer Japanse producten.

6. De Groot-Dietse gedachte dient in het partijprogramma opgenomen te worden.

Vlaams Nederland en Noord-Nederland dient weer één volk te worden.

De vergadering besluit als volgt:

1. Misdaadpreventie door hogere en zwaardere straffen gepaard gaande met verso-
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VERVOLGBLAD Nr. 3 Bij V9GHfM-/lnf. rapport nr.

bering (huisvesting, TV-radio andere emolumenten) bij het ondergaan van de

opgelegde straffen. Doodstraf wordt algemeen afgewezen.

De discussie over dit punt verliep als volgt:

: Is tegen doodstraf omdat het een veel te zachte straf is. Liever

levenslang in de cel op water en brood.

:: Voor doodstraf om humanitaire redenen.

•: Tegen doodstraf, invoering duidt op weinig vertrouwen in overheid.

Hij ziet de doodstraf als symptoom bestrijding.

Qeen wervende werking bij vermelding in Partij programma.

2. De meerderheid is tegen het oprichten van concentratiekampen, maar wel voor

het verplicht afkicken op het platteland1̂  met goede begeleiding, zware

lichamelijke arbeid, en resocialisatie met langdurige nacontrole.

5. Het houden van zittingen haalt weinig uit, omdat de Kamerleden het als

routine zullen afdoen. Er dient een beter kontakt te zijn met en men dient

meer te luisteren naar de stemmen uit de bevolking.(Referendum)

4. Het voorstel is niet haalbaar en niet uitvoerbaar, omdat in het algemeen

de mensen uit het bedrijfsleven geen enkele interesse hebben voor het po-

litieke gebeuren. Daarnaast is er in de Eerste Kamer reeds een behoorlijke

deskundige afspiegeling aanwezig, die tegenwicht dient te bieden tegen de

Tweede Kamer.

5. Beperking is geen haalbare kaart, omdat onze export daarmee in gevaar komt.

6. De Groot-Dietse-Gedachte wordt niet in het partijprogram opgenomen, omdat

dit niet direct het streven van de Centrumpartij is, dat meer nationaal

gebonden is.

Lezing

Titel: "Den Vaderland Getrouwe".

De Defensie paragraaf moet voor iedereen duidelijk zijn. Hij ging in op de

plaats van defensie in dé Nederlandse samenleving.

Defensie is een middel in handen van de politici om het voortbestaan van het

Koninkrijk met zijn nationale middelen te verdedigen.

Als nationale middelen noemde hij:

- grondstoffen - moraalcode

- landbouw - kHow how

- handel

- mentaliteit
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Strategie om nationale middelen op dit punt te verdedigen.

A. economische strategie

B. politieke strategie

C. militaire strategie

Op het laatste punt ging hij verder in.

Militaire strategie

In het Vesten is dit een uiterst middel, in Rusland is dit anders.

De dreigi ;g vanuit Rusland is te verdelen in

soft ware (propaganda apparaat)

hard ware ( troepen en middelen)

De militaire middelen zijn afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt.

Verhouding Nato-Warschaupact

Nato probeert op terrotoriaal gebied wereldcommunisme voorkomen.

b.v. Falkland eilanden ligt buiten Nato-gebied. Engeland stond er alleen

voor. Nederland zit in hetzelfde schuitje met de Nederlandse Antillen.

Conclusie;
Nederlands militaire apparaat moet in staat zijn onze economische, niet zijnde

Natobelangen, te kunnen verdedigen*

Nederlands militair apparaat defensie bekritiseerd.

- log bureaucratisch geheel

- operationele gedeelte is verwaarloosd

- inzetbaarheid uiterst gering

- te lange mobilisatie periode

- veel defensiezaken politiek onhaalbaar

Het Partij programma van de Centrum Partij zal een antwoord moeten zijn op

deze gesignaleerde feiten. Het uitgansgfeit moet zijn machtsevenwicht tussen

2 blokken.

Reden:

De Sovjet-Unie probeert voordat zij aan iets begint het risico in te schatten

als ze iets zouden verliezen.
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Hierna werd het uiteindelijk partijprogramma voor wat de defensieparagraaf

betreft behandeld, Enkele punten:

1. Meer gebruik Nederlandse industrie voor onderhoud en produktie defensie

materiaal.

2. Kwaliteitsverbetering operationele eenheden zowel qua gevechtswaardigheid

als gevechtsbereidheid. Bovenstaande moet binnen hetzelfde budget vallen

als wat er nu is.

J. Reductie bureaucratisch element.

k. Goede mentaliteit terugbrengen.

5* Betere fysieke training.

6. Spreiding middelen b.v. Marine.

7. Koopvaardijschepen geschikt maken voor verticaal stijgende straalvlieg-

tuigen.

8. Marechaussee moet terug naar grens.

9. Civiele verdediging.

BB handhaven en samen laten werken met het Corps mobile collonnes.

10. Economische verdediging.

Tijdelijk opbouw van buffer grondstoffen. Zelfvoorziening.

11. Invoering Turks systeem voor vervulling dienstplicht. Mensen die niet in

dienst willen, kunnen of mogen laten betalen of inzetten bij civiele ver-

dediging.

heeft de defensieparagraaf van het Centrum Partijprogramma niet

alleen verzorgd. Hij wil echter niet zeggen wie hem behulpzaam is of zijn

geweest.

Leeing

Was gebaseerd op ideologische grondslagen.

Het Partijprogramma moet niet alleen protestprogramma zijn maar ook ideolo-

gisch programma zijn.

legt nadruk op nationaal element waarbij er echter voor gewaakt moet

worden voor extreem nationalisme.

Een negatief nationalisme wil andere volkeren gedwongen dienstbaar maken.

Een positief nationalisme wil het eigen volk bewaren in harmonie met andere
volkeren.
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Harmonie model. ( zie nota )

Centrum Partij moet aandacht richten op sociaal economisch zwakkeren omdat

zij in de knel komen door een overloos internationalisme.

Het emigratieprobleem moet niet op de achtergrond raken. (Staat in tegen-

stelling met de visie van )

Ook is een reden dat de sociaal economische zwakkeren groot in getal zijn.

Binnen de Centrum Partij moet gewaakt worden voor clanvorming en interne

strijd voornamelijk gericht op persoonlijke belangen.

Hij ging nog in op kandidaatstelling en merkte daarbij op dat de selectie zal

moeten geschieden op basis van algemeen aanvaardbare criteria.

Tijdens de vergadering werd een commissie ingesteld om partijprogramma aan te

vullen.

In deze commissie zitten:

Einde vergadering 1?*30 uur*

EINDE
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Centrumpartij

HoofdMkroUriut:
Postbus 070
2501 CR 't-Qnivwntwfle
T»I. 070-460380 AAN: Alle leden van het P PK - Plat vorm
Po«giro 52 87 188 Politieke Koers van de Centrumpartij.

: PPK/ds/M.
Datum : 1.5.1985 (dodenherdenking)

Geachte leden van het PPK,

Hierbij nodigen wij u uit, tot net bijwonen van onze topkaderbij-
eenkomst (studiedag) die gehouden wordt op zaterdag 11 mei 1985*
te Veenendaal, Kerkewijk 108. Deze gelegenheid is ons ter beschik-
king gesteld door de heer Drs. C. van Dijk.

Achter het gebouw is een eigen parkeergelegenheid voor ca. 40 auto's.

Deze bijeenkomst is strikt besloten, gasten, sympathisanten e.a. kun-
nen niet worden toegelaten, alleen zij, die voor deze studiedag zijn
uitgenodigd. Deze uitnodiging is dan ook strikt persoonlijk.

Ingesloten gelieve u de agenda aan te treffen. Wij verzoeken u beleefd
doch dringend uiterlijk on 9.̂ 5 uur aanwezig te zijn ivm. de tijdplan-
ning van de overvolle agenda.

Wij wensen u een vruchtbare en prettige studiedag. Namens het Dagelijks
Bestuur van de Centrumpartij,"

met vriendelijke groeten,



A G E N D A S T U D I E D A G 11 M E I 1 9 8 5 .

10.00 uur Welkomstwoord door de Partijvoorzitter Mr. A.W. Lier

10.15 uur Invulling van:
a. Media - comnissie
b. Beroepcoomissie
c. Studiecommissies.

(defensie, Justitie, financiën en
economische zaken, vreemdelingen-
beleid, ontwikkelingssamenwerking,

onderwijs, verkeer en waterstaat,

WVC-(CRM), binnenlandse zaken, al-
gemene zaken).

11.30 uur Werkzaamheden en werkgebied van de commissies van ad-
vies en bijstand, competentie en verantwoordelijkheid.

12.00 uur Lunch.

13.00 uur Aanvulling, vernieuwing en bijstelling van het partij-
program tbv. de aanstaande verkiezingen.

a. Invullen van de paragrafen, bijstelling
en toevoegingen.

b. meningen en ideeën.

c. speerpunten
d. opzet brede-basis-plan.

11.30 uur Lezing Kolonel der Mariniers H. de Roode (defensie),met

aansluitend discussie.

15.15 uur Koffiepauze.

15.30 uur Lezing Dr .W. J.Brui jn, voorzitter van de Stichting Weten-
schappelijk Bureau van de Centrumpartij, met aansluitend
discussie.

16.15 uur Lezing Hr. Ing. A.Alblas, met aansluitend discussie.

17*00 uur Evaluatie.

17.15 uur Afscheidswoord van de partijvoorzitter en sluiting.
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-*s r -Distr.:

ACD 17993/5
datum 2 H JUN119«5
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b. - d.

Bijlag«(n):

Afschr.: BO:

Betreft: Hoofdbestuursvergadering 1J mei 1985 gehouden te Veen endaal.

Op maandag 13 mei 1985 om 20.00 uur werd te Veenendaal een hoofdbestuure-

vergadering gehouden van de Centrum Partij.

Aanwezig waren 61 personen te weten:

Segers 2x

de Wijer

Vreeswijk

De personen vanaf de Wijer zijn maarj5 minuten geweest omdat de vergadering

alleen voor genodigden was.x "en waren niet uitgenodigd.

De Wijer wilde binnen hebben maar dit werd geweigerd door Segers

en .Zij beriepen zich op het reglement van het hoofdbestuur.

De Vijer was het hier niet mee eens en stelde dat hij de vergadering zou

verlaten indien niet binnen mocht.



VERVOUGBLAD Nr. 1

1) Zo nodig mctora nitartowtng aangeven.

en Segers hielden voet bij stuk, gevolg 5 man uit de vergadering.

1* Opening:

Werd verricht door . Hij behandelde in zijn openingsrede de volgende

punten.

- vertrouwen binnen de partij ontbreekt

- binnen partij zijn diverse ruzies waar eind aan moet komen

- groei van de Centrum Partij ie noodzakelijk

- eendrachtigheid vereist

- de tegenpartij (PvdA) loert op het uit elkaar vallen van de Centrum Partij

door ruzie

- de PvdA zou plan hebben om bij een splijting de Centrum Partij onderuit

te halen.

- PvdA zou binnen CP infiltreren.

2. Notulen vorige vergadering*

Voor bespreking hiervan kwam met een voorstel van Orde.

Hij informeerde naar lijst van genodigden, wie wel en wie niet binnen mocht.

Hoe lijst samengesteld. De Geuzenaanhang was druk doende om de vergadering

te verzieken. Hen wilde alleen maar moeilijk doen. Vragen naar de bekende

weg enz.

Vervolgens informeerde uitgebreid naar notulen, waarom deze 3 maan-

den na de vergadering pas waren verschenen. wist goed dat

's opstappen de reden was.

Een nog niet genoemde reden waarom opgestapt zou zijn, is het

feit dat hij op eigen houtje met Janmaat in zee is gegaan om de Centrum

Democraten en de Centrum Partij bij elkaar te brengen.

Tijdens de bespreking van de notulen bleef de Amsterdamse hoek zeuren over

kleine dingen.

3. Mededelingen.

Een motie werd ingediend door en

Onderwerp motie: uitstellen van de verkiezing lijstaanvoerder en de plaatsen

2 tot en met 5 tot januari 1986.
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De motivering hiervoor, in Centrum Nieuws zou de gang van zaken gepubliceerd

moeten worden.

Volgens Segers ie deze zaak gesaboteerd door Vreeswijk.

Het Dagelijks Bestuur wilde met motie meegaan alleen in eerste instantie tot

juli 1985 en later tot september 198?.

Uitleg DB waarom niet tot januari 1986.

a. Dat zij vreesden dat in januari vlak voor de verkiezingen de zaak nog niet

rond zou zijn.

b» Te lang uitstel zou de partij uit elkaar doen vallen als gevolg van splijtzwa

men in de partij en te verwachten tegencampagnes.

wilde eerst splijtzwammen elimineren omdat deze nu pas naar boven konen

omdat er baantjes te verdelen zijn.

Segers was het met eens. Hij vreesde een herhaling van de affaire Jan-

maat. De mensen die het minst presteren, ageren het meest. Dit ondermijnt de

Centrum Partij. Op deze manier gaan we van binnenuit ten gronde.

Een voorstel van om deze zaak uit te stellen i.v.m. vakantie tot

september werd aangenomen»

Mededeling in verband met te houden congres.

Statutair is Centrum Partij verplicht om voor J1 mei 1985 een Congres te houden.

Er is een datum geprikt 25 nei 1985. Segers heeft een paar brieven naar enkele

bevriende zaaleigenaren gezonden, zonder positief resultaat.

Gevolg»

Congres is afgelast wegens gebrek aan zaalruimte.

Het Hoofdbestuur is gevraagd om de zaken van het Congres tijdelijk waar te nemer.

TV uitzending 22 mei 1985

Voor deze uitzending werden nog enkele vrijwilligers gevraagd om een praatje

voor de TV te houden. De reden hiervoor is dat Amsterdam geklaagd had dat

Segers te veel op tv was.

De Centrum Partij wil op de TV hebben omdat hij een goed verhaal heeft

en vanwaga gijn MUreldmano» verleden» ;- • -
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1) Zo nodig •ndwv rabffMrtng langmii.

j> Aanvulling DB t

De voordracht van het zittend DB bestond uit en .

Overige kandidaten: en Wim Vreeswijk

Presentatie kandidaten.

Las alles van papier voor

- huidige DB is overbelast waardoor geladen situatie is ontstaan

- druk op secretariaat verlichten (Segers)

- emancipatie centrum democratisch invullen

- keuze vrijheid van rolverdeling handhaven

- geen arbeidsplicht

- minderheden probleem aanpakken

Vragen en opmerkingen van •

: Heeft haar verweten niet aktief genoeg te zijn

: Weet zij wel wat de functie inhoud. Heeft zij de beschikking over

voldoende financiële middelen.

: Kan zij het wel aan?

Op dit moment greep Danny Segers in door te zeggen dat het geen kruisverhoor wae

Hij had een goed verhaal. Vertelde over zijn omzwervingen over de gehele werelc

in dienst van Buitenlandse Zaken. Hij noemde Rodesie, Marokko, Japan, Australië

In 1980 was hij reeds lid van de C.P. Hij heeft met Janmaat contact gehad en

toen deze zich ging misdragen, heeft hij het contact met de Centrum Partij ver-

broken.

Vragen?

• vroeg of bereid was om op de TV te komen om b.v. over de

mistoestanden in Marokko te praten. antwoordde hier positief op maar

hield wel een slag om de arm door te stellen dat Buitenlandse Zaken geen bezwaai

moest hebben.

ding eerst uitgebreid in op zijn carrière en sprak daarna over de CP.

De Centrum Partij bevindt zich in een crisissituatie die hij wil oplossen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de CP niet verdeeld is.
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Als kwetsbaar punt binnen de Partij noemde hij:

* De folders die door de Partij verspreid worden zijn niet voorzien van een

foto. Niemand fungeert als gezicht van de Partij.

Gevolg is dat de mensen alleen maar Janmaat zien.

Vreeswijk

Aangezien Vreeswijk reeds eerder was opgestapt, werd hij vertegenwoordigd door

'. Hij noemde Vreeswijk een keiharde werker die recht door zee

ging* Ook pleitte voor hem zijn vertegenwoordigersfunctie,

noemde de samenwerking met Vreeswijk in Almere.

noemde het verhaal een kletsverhaal. Hij weet zelf niet wat hij zegt.

Op dit moment zich met het gesprek en vertelde dat veel mensen van

links, PvdA, in de Centrum Partij infiltreren, maar ook door de Binnenlandse

Veiligheidsdienst, terwijl hij dit zei wees hij in de richting van :.

Hij vroeg : om commentaar. werd rood en moest slikken.

Stemming aanvulling DB

20 stemmen

Vreeswijk 21 "

29 "

52 '»

Ingekomen stukken

- Brief

- Notie afdeling Haarlem/Amsterdam I

- Motie II

Brief

heeft in een brief uiteengezet dat zijn financiële situatie niet

rooskleurig i». Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die hij voor de CP gedaan

heeft. De declaratie heeft hij een jaar geleden ingediend maar is nog steeds

niet uitbetaald.

Hierop heeft een brief geschreven aan het Dagelijks Bestuur waarin

hij zijn onkosten specificeert en waarin hij verzoekt om een behandeling in het

Hoofdbestuur. Het gaat om een bedrag van ƒ 10.000 over de periode april '84 tot
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Etakele punten.

Autokosten ƒ 30.000 km voor de partij

Telefoonkosten ƒ '+OO,— per 2 maanden

Portokosten en diversen.

Om zijn onkosten te kunnen dekken zegt hij een lening van ƒ 20.000,— te

hebben afgesloten bij een bank.

vocht elk punt van de brief aan en haalde

publiek door het slijk. Hij wist veel over het privl leven van

De echtegenote van verliet hierop de zaal.

Einde vergadering 01.30 uur.

EINDE
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1797482
4 JUNI 1985

d. ___
Dlatr.:

Afachr.:

Betreft: Hoefdbestuursvergadering Centrumpartij.

Op maandagavond 13 mei jongstleden heeft in een "AMBO-gebouw" aan de
Kerkedijk te Veenendaal de tweede hoofdbestuursvergadering van 198?
plaatsgevonden.

t
De vergadering werd om circa 20.00 uur geopend door voorzitter en
reeds toen wae duidelijk dat het een roerige vergadering zou worden.
De eerste aanwijzing voor een verhitte discussie was te vinden in de bij
de uitnodiging gevoegde stukken.
Daar waren in eerste instantie twee moties,ingediend door de kringen
Amsterdam en Haarlem.Zij moesten weliswaar niet gezien worden als moties
van wantrouwen tegen het dagelijks bestuur,maar werden door menigeen wel
als zodanig opgevat.
De uitvoerige schriftelijke reactie van het dagelijks bestuur - in
feit van de 'almachtige' partij-secretaris Dingeman SEGERS- laat van
het goedbedoelde initiatief weinig heel.

De weinig florissante uitgangspositie,die zijn oorsprong vindt in de
machtsgreep van 'de regio-zuid1 met Dingeman SEGERS aan het hoofd,resul-
teerde reeds voor de aanvang van de vergadering in een belangrijk inci-
dent.
De delegatie uit utrecht bestaan-de uit tfi'm VREESWIJK,Henk de WEYEB en
dhr. trok zich reeds voor de vergadering terug,omdat laatst-
genoemde niet tot de vergadering werd toegelaten.Hij zou niet voorkomen
op de zogenaamde genodigdenlijst,terwijl hij toch reeds eerder een
hoofdbestuursvergadering heeft bijgewoond.
SEGERS c.s. weigerden te zwichten voor het dreigement:hij niet,dan wij
ook niet.
DB-lid De WEYER,kandidaat DB-lid VREESWIJK en keerden vervolgene
weer huiswaarts.
Hierdoor verspeelde Win VREESWIJK zijn vrijwel zekere verkiezing tot lid
van het dagelijks bestuur.

Na de opening door voorzitter -die de vergadering zeer strak hield-
ontstonden al direct problemen.

De kringvoorzitter van Amsterdam protesteerde tegen het feit
dat de notulen van de vorige vergadering d.d. 25 januari 1905 eerst op de
vergadering werden uitgereikt.
Zijn bewatr was vooral ingegeven door de onverwachte agenda-punten:
verkiezing lijstaanvoerder en vaststelling kieslijst voor de Tweede Kamer-
verkiezingen in 1986.
Hij heeft hierbij een verband gelegd met het incident rond ,met
name omdat hij onder de aanwezigen een aantal onbekende personen waarnam,
die volgens hem ook niet op de genodigdenlijst voorkomen.
Hij beschuldigde in feite hierbij partijsecretaris SEGERS van een onrechJ
matig invullen van vacatures in niet eerder geformeerde kringbesturen.
Deze manoeuvre had volgens hem slechts tot doel een meerderheid van
stemmen bij de bestuursverkiezingen te garanderen.
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Uiteindelijk is door bemiddeling van Dr.' een compromis gesloten.
Op een in september te houden hoofdbestuursvergadering zal de kandi-
datenlijst worden samengesteld.Dit betreft waarschijnlijk de eerstvolgende
hoofdbestuursvergadering.

Behalve over het bovenstaande,dat een groot deel van de vergadering -die
tot 01.00 uur duurde- in beslag nam kwamen nog de volgende punten aan
de orde*

maakt niet langer deel uit van het dagelijks bestuur.De
reden hiervoor vormen privé-omstandigheden en de mislukte verzoeningspogiig
met Drs. JANMAAT.Hoewel voor deze verzoeningspoging opdracht
kreeg vanuit het DB was de reactie van JANMAAT: er valt alleen te praten
als SEGERS opstapt, dodelijk. ^
De twee overige leden van deze diemans-verzoeningsdelegatie: > en

: hebben geen nadelige gevolgen van hun bemiddelingswerk onder-
vonden .

De Centrumpartij zal deelnemen aan d» verkiezing/van een bestuur voor /
Nederlands nieuwste provincie Flevoland.De lijstaanvoerder zal'
zijn.

Diverse leden menen nog een financiële vordering op de partij te hebben.
Dhr. uit IJmuiden vordert zesduizend gulden. Het DB heeft deze
vordering botweg naast zich neergelegd,omdat de opdracht voor een en ander
nog door dra.JANMAAT gegeven zou zijn.
Vanwege het eigenmachtig optreden van het DB zonden nog enkele partijleden
in het verleden aan de partij geleende bedragen willen gaan vorderen.
Het betreft de leden BROOKMAN,' "" en
Het DB kan door hen in gebreke gesteld worden etc.
Dit probleem is in handen gegeven van een ad hoc benoemde commissie waarin
onder andere zitting hebben en " ~"~.

r ;

Het financieel beleid slaat toch ter discussie met name doordat het DB
heeft nagelaten een financieel overzicht te presenteren.
In combinatie met onder andere het in feite illegaal tot stand gekomen
voorzitterschap van doet bij velen de wens ontstaan een nieuw congres
te organiseren.
Het DB durft deze confrontatie echter niet aan en weigert voorlopig een
congres bijeen te roepen.
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Centrumpartij

HooldseKretariaat.
Poslbus 670 •
2501 CR 's-Gravenhage
Tel. 070-469380
Poslgiro 52 87 188

Ons kenmerk: DB/dS/ML

Datum : 5 juli 1985.

AAN: Alle leden van het HOCFDBESTOUR
van de CENTRUMPARTIJ.

Geachte Hoofdbestuursleden,

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

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

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

U allen een prettige vakantie toewensend, verblijven wij, met vrien-
delijke groeten, namens het Dagelijks Bestuur,



HOOFD-BESTUURS-MEDEDELINGEN.

Binnen afzienbare tijd staat de Centrumpartij voor de verkie-
zingen die gehouden worden in de FLBVO-POLDER. Het betreft hier

j . verkiezingen voor de nieuwe provincie.

!

Het is van zeer groot belang, dat de CENTRUMPARTIJ in deze ver-
kiezingen hoog scoort. Daarom roepen wij alle Kringbestuurders

. op mensen beschikbaar te stellen voor de folderacties die wij
ï in de polder organiseren.

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

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

WERK- EN ADVIESCOMMISSIES.

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

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

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

a. Kol. De Roode
b. Bruijn/Erren/Van Dijk
c. Lier/Alblas/De Wijer/Segers
d. Van der Heijden/Segers/Bruijn
e . Vreeswi jk/Alblas .

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

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

Met belangstelling zien wij uw aanmelding tegemoet, u kunt de
partijsecretaris hierover telefonisch kontakteren: 08850 - 2 14 13



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

Beleidsvoering.;

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

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

a. informatie
b. opdracht
c. rapportage.

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

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

teneinde de bekendmaking te behandelen.
Rapportage: Telefonisch dan wel schriftelijk het DB-

secretariaat in kennis stellen van het ver -
loop van de Kringvergadering.

Centrumnieuws.: Mijns inziens belangrijker dan Middenweg.

Stafvergadering.:

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

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

HB-vergaderingen.:
HB-vergaderingen dienen "hamerstukken" in te houden. De a-
gendapunten zijn immers in ruime mate behandeld in 'bekend-
makingen' on 'stafvergaderingen1. Een HB-vergadering dient
een formaliteit te zijn waarbij slechts sprake is van 'accor-
dering voorstellen'.
Het is weinig efficiënt om HB-vergaderingen te organiseren
waarbij buiten-voorzitter en secretarissen nog tal van ande-
re mensen aanwezig zijn. Hoe minder mensen hoe beter.
De leden van het DB dienen zichzelf goed te informeren ineake
agendapunten.Een goede persoonlijke voorbereiding is'het halve
werk.



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

Het aktieprogramma is een gecoördineerd samenstel van de 'planningagenda1,
het tijdschema en de soorten activiteiten waarbij als relatief vaste facto-
ren van invloed kunnen worden aangemerkt.:

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

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

De 'planningagenda' . :

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

Het tijdschema.;

Tegen dit schema dient de planning-agenda te worden geprojecteerd. Daar-
naast moet rekening worden gehouden met de week-ends, feestdagen, vacan-

.. ties, activiteiten andere politieke partijen en groeperingen. *
Aldoende kan een zekere garantie worden verkregen dat onze acties op de
juiste plaats en op het juiste tijdstip plaats vinden. Van belang is hier-
bij ook lokale en plaatselijke evenementen en gebeurtenissen.

Soorten activiteiten.:

.'•Radio en TV. :

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

Folderactiviteiten. :

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

De Info-brieven verbonden aan de folder.;

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

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

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

H.C. de Roode.


